
De gegevens in deze flyer zijn met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Ze zijn uitsluitend bedoeld als 

informatie. Alle prijzen in de flyer zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Informatie CBR en Ruiterbewijs 
 
Wil jij ook veilig leren buitenrijden? Geef je dan op voor de opleiding CBR en 
Ruiterbewijs. Tijdens deze driedelige opleiding leer je op een verantwoorde manier 
hoe je buiten het terrein van de manege kunt paardrijden.  Wanneer je alle drie de 
opleidingen met succes hebt doorlopen behaal je het ruiterbewijs. In deze folder 
lees je meer over de kosten, de voorwaarden en hoe je je kunt opgeven. 

 
De opleiding bestaat uit drie delen. Je begint met de Certificaten Buiten Rijden 1 en 2, ook wel bekend als CBR 
1 en CBR 2. Na deze opleidingen start je met de opleiding Ruiterbewijs: daarin leer je alles over het maken van 
buitenritten. Zo leer je verkeersregels en besteed je aandacht aan de manier waarop er met een paard 
omgegaan moet worden buiten het manegeterrein.  De hele opleiding kun je volgen op Manege Vreehorst. Alle 
opleidingen bestaan uit praktijk- en een theoriegedeelte en sluit je af met een examen.  
 
Certificaat Buiten Rijden 1 (CBR1) 
Dit is het eerste certificaat op weg naar het Ruiterbewijs. De opleiding bestaat uit een theorietoets, een 
praktijktoets op stal en een praktijktoets in de rijbaan. Je leert de basisvaardigheden maakt o.a. een klein 
sprongetje en je leert hoe je zonder beugels toch balans kunt houden op het paard. En natuurlijk staat alles in 
het teken van buitenrijden. Om deel te nemen aan deze opleiding is het advies dat je minimaal op F4 niveau 
paardrijdt.  
 

Certificaat Buiten Rijden 2 (CBR2) 
Dit is het tweede certificaat dat je moet behalen voordat je aan het Ruiterbewijs kunt 
beginnen. Ook deze opleiding bestaat het examen uit een theorietoets, een 
praktijktoets op stal en een praktijktoets in de rijbaan. De praktijktoets is een stapje 
moeilijker dan het examen van de CBR1.  Zo moet je bij het praktijkexamen een 
stijlsprong kunnen springen van 40cm hoog in draf en galop en laat je jouw rijtechniek 
zien in de rijbaan. Deelname aan CBR2 is mogelijk wanneer men in bezit is van CBR1. 
Instromen is ook mogelijk, maar dient ten alle tijden in overleg met de instructeur te 
gebeuren.  

 
Ruiterbewijs 
Wanneer je het CBR1 en CBR2 hebt behaald kun je verder gaan met de opleiding Ruiterbewijs. Dit is het laatste 
onderdeel  van de opleiding. Je wordt wederom beoordeeld op stal en in de rijbaan, maar daarnaast nu ook op 
de weg. In de buitenrijbaan laat je jouw rijvaardigheid zien door het uitvoeren van bepaalde oefeningen. Zoals 
het wegrijden van de groep, naast elkaar rijden of langs een parasol of tractor rijden. Dingen die je ook op 
straat tegen kunt komen. Als je dit onderdeel met goed gevolg aflegt ga je met de groep naar buiten, het 
verkeer in. Een examinator fietst mee en beoordeelt hoe jij je als ruiter voortbeweegt in het verkeer.   

 
Theorieboeken:  
De boeken voor de opleiding Ruiterbewijs heten:  ‘Haal je Ruiterbewijs met plezier’ en ‘Paard en Welzijn’. 
Samen vormen zij de basis voor deze opleiding. Je kunt hier alle facetten van de opleiding nalezen. De boeken 
bevatten duidelijk uitgelegde theorie, diverse obstakeloefeningen en natuurlijk staan er ook prachtige foto’s in.  

 
Minimumvereisten 
Aan de opleiding zitten enkele voorwaarden verbonden.   

 Deelnemers zijn in bezit van een geldig ruiterpaspoort (aan te vragen via Manege Vreehorst/Gert-Jan van 
Veen). 

 De instructeurs/trices van Manege Vreehorst bepalen of je kan deelnemen.  Vraag bij twijfel bij je 
instructeur of je kan deelnemen.  

 CBR1 en CBR2 vraagt geen minimumleeftijd. Voor ‘Ruiterbewijs’ dient de deelnemer minimaal 12 jaar te 
zijn op de dag van het examen.  
 

Voor overige voorwaarden verwijzen we je naar de voorwaarden op het inschrijfformulier en de website.  
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Trainings- en Examendagen* 
Certificaat Buiten Rijden 1 (CBR1) 
- Trainingsdagen: 8 en 15 december, van 17:00 – 18:30 uur 
- Examen: 22 december, van 17:00 – 18:30 uur 
 
Certificaat Buiten Rijden 2 (CBR2) en Ruiterbewijs: n.t.b. 
 
Alle trainingen en examens worden uitgevoerd op Manege 
Vreehorst.  
 
Prijzen deelname* 
 RV-leden Niet RV-leden 
CBR 1 € 40,- € 60,- 
CBR 2 € 65,- € 90,- 
Ruiterbewijs € 80,- € 120,- 

Totaalpakket € 185, - € 270, - 
 
Ruiterbewijs zonder CBR 1 en 2 

 
€ 90, - 

 
€ 130, - 

 
Boeken 

 
€ 30, - 

 

De Ruitervereniging heeft nog vier sets boeken beschikbaar voor deze 
prijs. Hierbij geldt op=op. Boeken kunnen daarna op eigen kosten door de 
deelnemer worden besteld via de website van de KNHS voor € 33,40 (incl. 
verzendkosten) 
 
Op het inschrijfformulier tref je meer informatie over betaling. 
 

Inschrijven 
Om deel te nemen aan de opleiding(en) dien je je op te geven bij Ruitervereniging Manege Vreehorst. Het inschrijfformulier 
vind je in de kantine of op de website.  
 

Vragen en opmerkingen 
Mail naar buitenrijden.vreehorst@gmail.com  
 
*Prijzen en data onder voorbehoud 
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