
 

Meest gestelde vragen manege- en  

verenigingsactiviteiten voor ruiters t/m 26 jaar 

 
Per 3 maart 2021 
 
ALGEMEEN 

 
1. Wanneer zijn wedstrijden weer toegestaan? 

Het is op dit moment niet bekend wanneer wedstrijden weer toegestaan zijn.  

 
2. Waarom worden er manege- en verenigingsactiviteiten georganiseerd?  

Officiële wedstrijden en competities zijn op dit moment niet toegestaan. Voor de jeugd en jong 
volwassenen is het belangrijk om ook in coronatijd te blijven sporten en bewegen, dit draagt bij 
aan vitaliteit en gezondheid. Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen per 3 maart activiteiten 
georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege.  
 
Wedstrijden rijden is niet alleen erg leuk het draagt ook bij aan de ontwikkeling van ruiter en 
paard, nu wedstrijden rijden niet toegestaan is vanuit de overheid willen we er voor zorgen dat 
de ontwikkeling van onze paardensporters t/m 26 jaar niet stil komt te staan. Om de 
ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training 
zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Om ervoor te zorgen dat in deze coronatijd de 
ontwikkeling van ruiter en pony/paard niet stilstaat kunnen voor de paardensporters t/m 26 
jaar activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging/manege.  

 
3. Wat is het verschil tussen een manege- en verenigingsactiviteit en een wedstrijd?  

In tegenstelling tot een wedstrijd mag er op dit moment tijdens een manege- en 
verenigingsactiviteit geen klassement worden opgemaakt of prijzen worden uitgereikt. Deze 
activiteiten geven de paardensporters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de training 
met hun pony of paard (een reflectieve spiegel). Deze activiteiten hebben louter een educatief- 
en trainingsdoel. Om er voor te zorgen dat deze sporters zich ook door kunnen blijven 
ontwikkelen mogen deze activiteiten mee tellen voor het behalen van winstpunten wanneer ze 
voldoen aan de bepalingen manege- en verenigingsactiviteiten paardensporters t/m 26 jaar.  
Activiteiten mogen georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. De activiteiten 
vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de 
activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is 
valt onder outdoor.    

 
4. Waarom zijn manege- en verenigingsactiviteiten alleen voor paardensporters t/m 26 

jaar toegestaan? 
Vanwege het coronavirus gelden er nu vanuit de rijksoverheid maatregelen om het 
coronavirus zoveel mogelijk in te perken. De overheid bepaalt op dit moment wat wel en niet 
is toegestaan. Voor sporters t/m 26 jaar mogen per 3 maart activiteiten georganiseerd worden 
op de eigen vereniging of manege. Voor de doelgroep ouder dan 26 jaar is dit op dit moment 
helaas niet toegestaan.  

 
5. Zijn proevendagen op de manege of vereniging toegestaan? 

Ja, voor paardensporters t/m 26 jaar is het toegestaan om mee te doen aan proevendagen op 
de manege of vereniging. Tijdens een proevendag kunnen bijvoorbeeld de F-proeven of S-
proeven georganiseerd worden. De proeven kunnen tevens mee tellen voor promotiepunten. 
Het is niet toegestaan om een klassement op te maken en prijzen uit te reiken. Meer 
informatie vind je hier: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/ 

 
 
ORGANISEREN  
 

1. Welke organisaties mogen een manege- en verenigingsactiviteit organiseren?  

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/


 

Officiële KNHS-activiteiten mogen georganiseerd worden door een KNHS-
vereniging, een FNRS-Ruitersportcentrum of een rechtspersoon met een KNHS-
Wedstrijdabonnement. Mits wordt voldaan aan de gestelde bepalingen. 

 
2. Hoe kan ik mijn activiteit aanvragen?  

Een manege- en verenigingsactiviteit kan worden aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil 
zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd 
worden bij de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden 
aangevraagd bij de desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden 
rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd.  
 
De aanvraag voor een activiteit kan op de gebruikelijke wijze door de organisatie ingediend 
worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers kunnen 
inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Dit zorgt voor de 
noodzakelijke regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS 
en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. In deze periode 
zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen bij de organisatie.  

 
3. Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een activiteit voor 

paardensporters t/m 26 jaar?  
Voor het organiseren van een activiteit hebben we een aantal voorwaarden gesteld. Download 
de bepalingen. 

 
4. Tot wanneer kunnen activiteiten georganiseerd worden?  

Het organiseren van activiteiten is mogelijk zolang meetmomenten en/of wedstrijden niet 

toegestaan zijn.  

 

5. Mogen activiteiten ook binnen worden georganiseerd? 

De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of 

veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het 

grootste gedeelte open is valt onder outdoor.    

 

De Sectorraad Paarden en haar dragende organisaties (KNHS, LTO Nederland, FNRS, 

KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR) vragen om verruiming van de 

overheidsmaatregelen voor binnenrijhallen. Reden hiervoor is het recente wetenschappelijk 

onderzoek van de Oostenrijkse Paardensportverenigingen (NOEPS) waaruit blijkt dat het 

besmettingsgevaar met COVID-19 in binnenrijhallen (maneges) van 

paardensportaccommodaties minimaal is. Meer informatie hierover lees je hier: 

https://www.knhs.nl/nieuws/2021/sectorraad-paarden-vraagt-om-verruiming-maatregelen-

binnenrijhal/  

 

6. Mogen er ook proevendagen op de manege of vereniging georganiseerd worden? 

Ja, voor paardensporters t/m 26 jaar is het toegestaan om mee te doen aan proevendagen op 

de manege of vereniging. Tijdens een proevendag kunnen bijvoorbeeld de F-proeven of S-

proeven georganiseerd worden. De proeven kunnen tevens mee tellen voor promotiepunten. 

Het is niet toegestaan om een klassement op te maken en prijzen uit te reiken. Meer 

informatie vind je hier: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/    

 
7. Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor een activiteit?  

Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen vanaf 3 maart activiteiten georganiseerd worden op 
de eigen vereniging of manege. Deelnemers dienen zich voor alle rubrieken* in te schrijven 
voor deelname via de kalender in Mijn KNHS, of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. 
In het vraagprogramma vind je hoe je kunt inschrijven. 
 
*Mocht een deelnemer nog geen startpas hebben en wil deze inschrijven voor de 
impulsrubrieken/klasse BB dan kan de deelnemer kosteloos een startpas voor de 
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impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt 
aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten 
worden.  
 
Voor deelname aan proevendagen kun je terecht bij je eigen sportaanbieder en 
vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-
proevendagen/    

 
8. Waarom moet er verplicht worden ingeschreven via Mijn KNHS, of een door de KNHS 

goedgekeurd alternatief?  
De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om 
ruimte te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Het is 
in deze tijd alleen onder strikte voorwaarden toegestaan om activiteiten voor paardensporters 
t/m 26 jaar te organiseren. Daarom is het belangrijk dat de KNHS regie voert op de 
paardensportactiviteiten in Nederland. Het is dus belangrijk dat de KNHS weet wat er wordt 
georganiseerd, waar, door wie en hoeveel en welke deelnemers en officials er aanwezig 
zullen zijn. Dit zorgt er voor dat de KNHS waar nodig in kan spelen op ontwikkelingen. Wij 
vragen hiervoor uw medewerking en begrip.  
 
Voor deelname aan proevendagen, vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor-
sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/ 

 
9. Op welke manier kan de wedstrijdorganisatie het inschrijfgeld innen?  

Organisatoren mogen zelf bepalen hoe zij de betaling van inschrijfgeld faciliteren. De KNHS 
adviseert daarbij met klem om dit online te laten plaatsvinden.  
 
We adviseren om de betaling vooraf online te laten plaatsvinden zodat er geen groepsvorming 
plaatsvindt, drukte vermeden wordt, 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat ruiters zo kort 
mogelijk op de betreffende accommodatie zijn. Door het gehele inschrijfproces inclusief 
betaling online te laten plaatsvinden wordt voorkomen dat er op de dag van de activiteiten 
onnodige handelingen en contacten plaats vinden, zodat alles vlot kan verlopen.  

 
10. Hoe gaat het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS in zijn werk?  

Alle informatie over het online innen van inschrijfgelden kunnen organisaties vinden in het Mijn 
KNHS Organisatieportaal.  

 
11. Kan ik een jurylid van boven de 70 jaar inzetten?  

Juryleden boven de 70 jaar en mensen uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren 
of zij zich op een accommodatie/locatie kunnen begeven. Juryleden kunnen desnoods hun 
huisarts raadplegen.  

 
 
DEELNAME AAN MANEGE EN VERENIGINGSACTIVITEITEN VOOR 
WINSTPUNTENREGISTRATIE 
 

1. Mag iedereen mee doen aan manege en verenigingsactiviteiten?  
Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen per 3 maart activiteiten georganiseerd worden op de 
eigen vereniging of manege. Om mee te kunnen doen aan een activiteit heb je een startpas 
nodig.  
Om een startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS, van een KNHS-
vereniging of FNRS-manege. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.  
Voor activiteiten in de impuls/klasse BB heb je een specifieke startpas voor deze klassen 
nodig. Om deze startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS.  

 
2. Hoe kan ik mij inschrijven voor een activiteit?  

Je kunt voor alle rubrieken* inschrijven voor deelname via de kalender in Mijn KNHS of een 
door de KNHS goedgekeurd alternatief. In het vraagprogramma vind je hoe je kunt inschrijven. 
Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit gepubliceerd  
 
*Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder) dient te worden ingeschreven via Mijn 
KNHS.  
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Heb je nog geen startpas en wil je inschrijven voor de impulsrubrieken dan kun 
je kosteloos een  
startpas voor de impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor 
deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s 
geregistreerd moeten worden.  
 
Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal 
moeten komen tijdens reguliere KNHS-wedstrijden.  
 
Voor deelname aan proevendagen, vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor-
sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/ 

 
3. Waarom moet ik voor de impuls/klasse BB ook een startpas aanvragen?  

Om in te kunnen schrijven via Mijn KNHS heb je een startpas nodig. Je kunt voor deze 
klassen een gratis startpas aanvragen via Mijn KNHS. Lees hier hoe je een startpas kunt 
aanvragen.  

 
4. Wat kost een startpas voor de impuls/klasse BB?  

Een startpas voor de impuls/klasse BB is gratis. Je vraagt deze eenvoudig aan via Mijn KNHS.  

 
5. Waarom moet ik mijn paard registreren bij het aanvragen van een startpas voor de 

impuls/ klasse BB? 
Wanneer je paard nog niet bekend is in ons systeem moet je je paard registreren om daarmee 
een startpas aan te kunnen vragen. Het registreren van een paard is gratis. Om je paard te 
registreren ga je naar Mijn KNHS – Paarden & startpas – registreer paard. Als je paard 
geregistreerd is kun je er een startpas voor de impuls/klasse BB mee aanvragen. Je schrijft je 
dan met het betreffende paard eenvoudig in voor een activiteit via Mijn KNHS. Op deze 
manier kunnen organisaties eenvoudig een startlijst maken en kunnen wij controleren hoe 
vaak en waar een paard gestart is.  

 
6. Blijf ik tijdens een activiteit in dezelfde klasse(n) rijden als waar ik tijdens een reguliere 

KNHS wedstrijd in rijd? 
Ja, de klassen blijven gelijk. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als 
combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.  
 
Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en 
verliespunten.  
Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd.  

 
7. Voor welke rubrieken kan ik mij inschrijven?  

Je kunt alleen deelnemen aan de rubrieken waarin je regulier ook startgerechtigd bent.  
 

8. Kun je tijdens een manege- en verenigingsactiviteit ook winstpunten behalen?  
Ja dat kan. Alle activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en 
verliespunten. Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd en hier kunnen geen 
winst- en verliespunten worden behaald.  

 
9. Mag ik een groom meenemen naar de locatie van de activiteit? 

Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of 
eigenaar).  

 
10. Mag ik Hors Concours meedoen aan een activiteit?  

De reglementaire bepalingen voor het hors concours starten gelden ook voor activiteiten. Kijk 
in het wedstrijdreglement van de betreffende discipline wat er toegestaan is. Je hebt voor het 
HC starten ook een startpas nodig. Het geldt als een officiële start en deze wordt ook 
geregistreerd.  
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