
Dol op  
buitenrijden? 
Doe mee aan Enjoy the Ride!

Wat is Enjoy the Ride?
   Rijden of mennen door de mooiste gebieden  

van Nederland

    Je rijdt op je eigen tempo, alleen of in een 
groepje

  Nooit meer verdwalen: de route is al uitgezet 

   Keuze tussen een korte of lange route

   Onderweg en na afloop een hapje en drankje

  Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen

 Geen eigen paard? Bij sommige ritten kun je
  een paard huren

Voor meer informatie 

en de rittenkalende
r 

kijk op  
www.enjoytheride.nl



Wat is Enjoy the Ride?
Enjoy the Ride is buitenrijden door de mooiste 

gebieden van Nederland, zonder te verdwalen. 

Je rijdt op je eigen tempo, alleen of in een 

groepje. De route wordt voor je uitgezet  

en waar nodig is oversteekhulp aanwezig. 

Tijdens en na afloop van de rit staat er een 

hapje en drankje voor je klaar. Plezier en 

ontspanning, daar gaat het om!

Waar zijn die ritten precies?
De Enjoy the Ride ritten worden in heel 

Neder land georganiseerd. Hei, bos of strand: 

er is keus genoeg. Sommige ritten gaan door 

natuurgebieden waar je normaal niet mag 

komen of er is ontheffing om van de bestaande 

paden af te wijken. Andere ritten hebben een 

thema of leuke extra’s, zoals het onder bege-

leiding springen van natuurlijke hindernissen. 

Kijk op www.enjoytheride.nl voor een over-

zicht van alle ritten en locaties. 

Enjoy the Ride is een initiatief van de FNRS 

en de KNHS, jouw paardensport bond. 

Kan iedereen meedoen?
Jazeker. Iedereen van 12 jaar en ouder kan 

meedoen. Je hoeft dus nergens lid van te zijn 

en hoeft dat ook niet te worden. Als je lid 

bent van de KNHS (de paardensportbond) 

dan krijg je wel € 5 korting op iedere rit. Je 

bent lid van de KNHS als je een Ruiter- of 

Koetsiers/Menbewijs, een startpas of een 

FNRS Ruiterpaspoort hebt, maar ook als je 

individueel lid bent geworden. Wil je meer 

weten, kijk dan op www.knhs.nl/lidmaatschap.

Kan ik ook een paard huren?
Ja, bij een groot aantal ritten kun je een 

paard huren. Als er huur paarden beschikbaar 

zijn, dan wordt dat bij de rit vermeld.  

De verhuurder zal je informatie geven over  

de voorwaarden. Met een huurpaard rij je  

de rit meestal in een groep en dus onder 

begeleiding. 

Doe je ook mee? 
Kijk voor meer informatie 

op www.enjoytheride.nl


