
take me riding  aqha & fnrs ruiter opleiding

fase 0:

1 opstap pakket

2 privé lessen voor in te stromen in passende groepsles.

extra les onderdelen die in elk pakket terug komen,

observatie lessen kijken naar het paard en gedrag.

horseboarding vertrouwen / samenwerking

buitenrijden /buitenrit ontspanning / gezelligheid/ verkeersregels / omgang op ander terrein

grondwerk vertrouwen in je paard, op afstand en gevoel besturen/ comuniceren]\

vrijheids dressuur  samenwerking met je paard iets nieuws leren

zitlessen ballans / houding en zit / verbetering in overgangen / hulpen aanleren.

BASIS. ( lead line= begeleiding door 12+ met touw of aan het halster) groepsles

fase 1: lead- line opleiding proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5

1
showmanship at halter                                                                                          
( leiderschapstest naast de pony begeleidings proef) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

2 horsemanship (  toon je leiderschap op de pony) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

3
pleasure                                                                            
( op muziek beoordeling  op houding en zit) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

theorie L1:

poetsen benaderen 

borstel kennis zicht

begeleiding harnachement onderhoudt.

paardenknoop

je bent begonnen aan de ruiteropleiding! Leuk!                                                                                                                                  
hieronder zie je het stappen plan. Je beslist zelf hoe snel je de ruiteropleiding doorloopt.   Je kan tijdens een diplomadag 1 onderdeel doen maar ook 3 

onderdelen op een diploma dag.  (* we proberen dan ook zoveel mogelijk rekening te houden dat je met je favoriete pony mag afrijden).  heb je 65 of meer 

punten in dat onderdeel ? dan mag  je door naar het volgende nivo/ de volgende proef van dat onderdeel.  bij meer dan 78 punten  voor dat onderdeel  kan je 

aan je instructeur vragen om een proef over te slaan. bijna elk onderdeel heeft 5 levels van een nivo. sommige onderdelen zijn in het begin een keuze vak, en 

komen later als verpicht onderdeel terug.  of juist andersom. dan ga je specialiseren, de keuze tussen allround western , allround Dressuur , allround mennen, of 

je maakt geen keuze dat mag ook.  ( dus heb je de tmr levels afgerond dan stroom je bijvoorbeeld door naar de bronzen opleiding van de FNRS, ( die gaat door 

naar zilver en goud), die vervolgens doorstroomt naar de knhs sportbond.  of je kiest voor western die dorostroomt naar de wran doe dan weer doorstroomt 

naar de internationale rassenorganisaties zoals  AQHA /APHC.  Het nivo in de lessen ligt verder/ hoger dan de diploma dagen, zodat iedereen  als je gewoon je 

best doet zonder problemen het onderdeel zou kunnen behalen. ( moeten er natuurlijk geen 3x verkeerde kant oprijdt momenten zijn).



fase 2: basis  TAKE ME RIDING  BASIS* mag los mag begeleid.   & aanvragen  ruiter- paspoort

1 showmanship at halter L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

2 horsemanship w.j. L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

3 pleasure w.j. L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

nieuw: 
Nieuw:  in hand trail  ( aan de hand vaardigheid,natuurlijke 

obstakel overwinnen) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

a1 deel 1 a1 deel 2 a1 deel 3 a1 deel 4 a1 deel 5

a2 deel 1 a2 deel 2 a2 deel 3 a2 deel 4 a2 deel 5

a3 deel 1 a3 deel 2 a3 deel 3 a3 deel 4 a3 deel 5

a4 deel 1 a4 deel 2 a4 deel 3 a4 deel 4 a4 deel 5

* voltige basis L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

* simply dressage                                                                        
(* dubbele lijnen, een proef achter een pony lopend voorbereiding op 

het mennen) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

Kegel behendigheid  ( tussen kegelpoorten door rijden op tijd 

, als  voorbereiding op springen en mennen) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

theorie L2: extra theoretische praktijk  level 2

benaderen en zicht deel 2

rijbaan letters rijbaan letters neer zetten

hoef onderhoud

hulpen

gangen paard gangen paard voordoen

onderdelen zadel en hoofdstel beugels op maat maken en opsteken

manege figuren manege figuren lopen

het ruiterpaspoort is persoonlijk en overal in nederland, duitsland, belgie geldig. En overal hetzelfde. Daarin noteren we elke voortgang. Mocht je dus in 

scheveningen gaan rijden neem dan je pas mee, dan weten ze meteen welke les het beste bij je past. we hebben namelijk allemaal dezelfde criteria per level. zo 

voorkom je dat je in een te makkelijke of te moeilijke les gezet wordt. daarnaast heeft het allemaal extra voordelen. (meer info: www.fnrs.nl)

 Nieuw:   dressuur  ( engelse stijl rijden wat we kennen het 

gewone rijden, op letters, begeleid in stap en draf )

nieuwe specials                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(*dit zijn extra onderdelen leuk als toevoeging aan je ruiteropleiding, deze kunnen later aanbod komen in het leerproces)



1 horsemanship w.j L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

2 pleasure  w.j L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

a5 deel 1 a5 deel 2 a5 deel 3 a5 deel 4 a5 deel 5

a6 deel 1 a6 deel 2 a6 deel 3 a6 deel 4 a6 deel 5

a7 deel 1 a7 deel 2 a7 deel 3 a7 deel 4 a7 deel 5

a8 deel 1 a8 deel 2 a8 deel 3 a8 deel 4 a8 deel 5

6  nieuw:  bixie begeleidings proef  ( kids tot 18jaar  nat. proef) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

7 nieuw: bixie aa dressuur  ( kids tot 18jaar  nationale proef) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

8 nieuw: bixie a dressuur  ( kids tot 18jaar  nationale proef) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

9 showmanship at halter L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

* keuze special 

10 * voltige basis L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

11 * simply dressage L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

12 Kegel behendigheid w.j. L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

13
*longe -line                                                                                                            
( longeren / paard op afstand besturen met lijn) L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

theorie level 3 praktijk level 3

hulpen deel 2 op en afzadelen 

beenbescherming lichtrijden

manege figuren deel 2 ruiter fitnes 

rijbaan regels 

gangen deel 2

dressuur 

 nieuw:  trail ( natuurlijke obstakels overwinnen 

op het paard)

aan de hand vaardigheid (  in hand trail)
3

4

5

fase 3: TAKE ME RIDING  BASIS  (*nieuwe onderdelen mogen begeleid worden)



fase 4: TAKE ME RIDING  basis -GREEN

1 horsemanship L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

2 pleasure L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

3 aan de hand vaardigheid (  in hand trail) L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

4 trail L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

deel 1A deel 2 A deel 3 A deel 4 a deel 5 A

deel 1B deel 2 B deel 3 B deel 4B Deel 5 B

* of vervolg : longe -line L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

deel 1A deel 2 A deel 3 A deel 4 a deel 5 A

deel 1B deel 2 B deel 3 B Deel 4 B Deel 5 B

* of vervolg simly dressage L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

a9 deel 1 a9 deel 2 a9 deel 3 a9 deel 4 a9 deel 5

a10 deel 1 a10 deel 2 a10 deel 3 a10 deel 4 a10 deel 5

a11 deel 1 a11 deel 2 a11 deel 3 a11 deel 4 a11 deel 5

a12 deel 1 a12 deel 2 a12 deel 3 a12 deel 4 a12 deel 5

a13 deel 1 a13 deel 2 a13 deel 3 a13 deel 4 a13 deel 5

a14 deel 1 a14 deel 2 a14 deel 3 a14 deel 4 a14 deel 5

a15 deel 1 a15 deel 2 a15 deel 3 a15 deel 4 a15 deel 5

a16 deel 1 a16 deel 2 a16 deel 3 a16 deel 4 a16 deel 5

a17 deel 1 a17 deel 2 a17 deel 3 a17 deel 4 a17 deel 5

* keuze 

8 * voltige basis L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

9 showmanship at halter L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

10 nieuw : Mennen enkelspan stap proef L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

11 nieuw: Mennen enkelspan stap proef vaardigheid L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

12 nieuw: ranch riding L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5

13 Kegel behendigheid L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

theorie fnrs  / knhs boek leer paardrijden met plezier brons

doorstroom naar F-proeven 

western: doorstroom  L5 wran of green klassen 

simply dressage 

5

6

dressuur 7

longe-line 



fase 5:GREEN /AMATEUR

1 horsemanship L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5

2 pleasure L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5

3 aan de hand vaardigheid (  in hand trail) L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5

4 showmanship at halter L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5

5 trail L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5

6 ranch riding L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

7 simply dressage L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

8 longe-line L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

nieuw:  Kegel behendigheid deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5

of vervolg op K.B L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

a18 deel 1 a18 deel 2 a18 deel 3 a18 deel 4 a18 deel 5

a19 deel 1 a19 deel 2 a19 deel 3 a19 deel 4 a19 deel 5

a20deel 1 a20deel 2 a20deel 3 a20deel 4 a20deel 5

bixie aa bixie aa bixie aa bixie aa bixie aa

bixie a bixie a bixie a bixie a bixie a

F-1 a F2 a F3 a F4 A F5 a

F 1 b f2 b F3 B F4 B F5 B

* keuze 

11 * voltige basis L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

12 * simply dressage L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5

13 *longe -line  ( longeren) L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5

L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5

 theorie boek brons.

paard en welzijn cursus

beter paardrijden met plezier boek

VERVOLG ZIE VOLGENDE PDF.

dressuur  stap draf  zelfstandig/ basis galop

9

Mennen enkelspan stap / draf  proef vaardigheid

Mennen enkelspan stap/draf proef

10

14

15


