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PLANNING & BELANGRIJKE DATA
Week 27 (vanaf 9 juli)
Start wervingscampagne maneges en toevoegen deelnemende ruitersportcentra aan de website
www.manegedagen.nl.
Week 27/28/29/30 (9 juli t/m 30 juli)
Laat vóór 31 juli weten dat u meedoet via het inschrijfformulier op de website van de FNRS.
Vul hier het hele formulier in op https://www.fnrs.nl/open-manegedagen-2021
De inschrijving sluit op 30 juli. Na deze datum is het niet meer mogelijk om kosteloos een
Open Manegedagenpakket te bestellen.
Week 34 (vanaf 26 augustus)
De pakketten worden verstuurd. Tijd om alvast reclame te gaan maken voor de Open Manegedagen op uw bedrijf!
In deze week ontvangen alle bedrijven die zich vóór 31 juli hebben opgegeven het door hen
aangevraagde Open Manegedagenpakket.

STANDAARD INHOUD OPEN MANEGEDAGENPAKKET
•
•
•
•
•
•
•

Campagnedraaiboek
Gepersonaliseerde promotieposters
Quizformulieren
Knutselmateriaal
Fotoprops met fotowinactie
Posters met uitleg fotowinactie
Posters met uitleg: Paardenknoop, Poetsen,
Opzadelen, Hoofdstel, Paardenvoer en
Water drinken

• Programma posters: zelf in te vullen
• Folders KNHS en FNRS
• Vlaggenlijn
Online te vinden:
• ‘Wij doen mee’-posters
• Persbericht
• Beeldmateriaal voor online gebruik
• Online advertentie voor promotie

Week 37 en 38 (17 t/m 26 september)
De Open Manegedagen vinden plaats tijdens de Nationale Sportweek. Alleen de Open Manegedagen gehouden tussen 17 en 26 september worden gepromoot door de KNHS en de FNRS.

Open Manegedagen | 3

PROMOOT UW OPEN DAG MET DE BESCHIKBARE TOOLS
U heeft een datum geprikt en via de website van de FNRS laten weten dat u mee doet;
tijd om uw open dag onder de aandacht te brengen!
Bevestiging deelname
Na het inschrijven voor de Open Manegedagen 2021 wordt u aangemeld voor de werkgroep
van de Open Manegedagen. Hier vindt u verschillende promotiematerialen. Daarnaast heeft u
een bevestigingsmail van uw inschrijving ontvangen als u zich via de website heeft aangemeld.
Hieronder staan de verschillende promotiematerialen uitgewerkt.
Adverteren
Een advertentie in de regionale krant of een huis-aan-huisblad is een goede manier om veel
mensen te bereiken. FNRS en KNHS stellen daarom gratis advertenties beschikbaar in vaste
formaten, die wij voor u personaliseren met de gegevens.
Promotie via social media
Op Instagram kunt u ervoor kiezen om filmpjes en foto’s in stories te plaatsen. Bijvoorbeeld
over de opbouw van het evenement op uw ruitersportcentrum of de aankondiging van
activiteiten die u gaat organiseren. Op Facebook kan dit door een evenement aan te maken.
Bovendien is het voor de FNRS en KNHS dan ook mogelijk om deze evenementen toe te
voegen aan www.facebook.com/manegedagen.
U maakt een Facebook-evenement aan door op uw pagina aan de linkerkant op de knop
Evenementen te klikken. Klik vervolgens op + Evenement maken en vul de gevraagde
gegevens in. In de bevestigingsmail van de FNRS is voor alle data een op maat gemaakte
foto te vinden (1920 x 1080 pixels), die u kunt gebruiken om bij uw evenement te plaatsen.
In deze mail kunt u ook de omslagfoto’s vinden waarmee u de Facebook-pagina van uw
bedrijf in stijl kunt aanpassen.
Evenement delen
Nóg meer bereik? Maak een leuk Facebook-bericht aan met het programma en vraag uw
ruiters om het te delen. Om dat extra te stimuleren, kunt u er ook een winactie aan koppelen,
waarbij u onder de delers bijvoorbeeld een (privé)les verloot.
Publiciteit door FNRS en KNHS
Naast de aandacht die u voor uw eigen open dag genereert, promoten de FNRS en KNHS de
landelijke Open Manegedagen als geheel, waarbij de consument gestimuleerd wordt om via de
website manegedagen.nl een bedrijf in de buurt te vinden. Gedurende de zomer zetten we ook
actief in op PR en publicity: redactionele aandacht in landelijke media door het versturen van
persberichten en nieuwsfeiten. Enkele weken voorafgaand aan de Open Manegedagen starten
we een grote, landelijke Facebookactie.
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Gepersonaliseerde posters
In het pakket ontvangt u ook 10 voorbedrukte posters om
uw open dag in de wijde omgeving kenbaar te maken. Dit jaar
wordt de datum al op de posters gedrukt. Mocht u de posters
zonder datum willen ontvangen dan kunt u dat aangeven bij
de inschrijving. Dan kunt u zelf de datum invullen. Verspreid de
posters door de buurt en hang ze op bij scholen, supermarkten,
snackbars, de plaatselijke VVV, etc.
Check bij inschrijving goed of u de naam, het adres en de
website van uw bedrijf goed heeft doorgegeven, want deze
drukken wij op de poster.
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Manege Het Zwarte Water
Breemhorstsedijk 65, De Mortel

www.hetzwartewater.nl
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Folders en flyers
Bij het Open Manegedagenpakket ontvangt u folders en flyers van de KNHS en de FNRS,
om toekomstige ruiters te informeren. Deze folders geven informatie over de ruiteropleiding
Brons en Zilver en over wat uw lidmaatschap bij de FNRS inhoud.

ven door de KNHS en je bent hiermee dan ook officieel lid

ben je vanaf je eerste paardrijles goed verzekerd op, naast

ontvang je twee keer per jaar het prachtige magazine

r bent ontvang je in de zomer- en kerstvakantie het

ne. Ook kun je gebruik maken van veel ledenvoordeel

Leer paardrijden
met plezier

menten en ruitersportartikelen.

/ledenvoordeel of knhs.nl/verzekeringen.

trum en KNHS-vereniging

n KNHS-vereniging ben je verzekerd van professionele en

derhouden accommodaties die regelmatig gecontroleerd
Onze instructeurs zijn altijd gediplomeerd en worden

n je er van op aan dat de paarden goed worden verzorgd en

en FNRS-ruitersportcentrum of KNHS-vereniging ben je
dat je op een plezierige wijze echt goed leert paardrijden.

over de ruiteropleiding en
knhs.nl/ruiteropleiding

De 3 belangrijkste redenen om
te kiezen voor een FNRS-manege:
1

Professionele ruiteropleiding waarbij plezier voorop staat;

2 Een veilige omgeving en gediplomeerde instructie;
3 Goed verzorgde en opgeleide paarden.

Nieuwsgierig geworden? Breng gerust eens een bezoek aan één van de
FNRS-bedrijven. Je vindt alle FNRS-maneges,
pensionstallen
en instructie-,
ding
ciële ruiteroplei
Deopoffi
sport- en trainingsstallen
www.fnrs.nl.

van de KNHS en

FNRS

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg de FNRS dan op
Facebook en Instagram.

Droom jij ervan om te leren
paardrijden? Of wil jij je
rijvaardigheid verbeteren?

Dan ben je bij een FNRSmanege aan het juiste adres!
Bedrijven met het FNRS-keurmerk staan voor kwaliteit,
veiligheid en welzijn.

Persbericht
Breng uw open dag lokaal onder de aandacht! Benader de regionale media (denk ook aan
lokale websites en wijkkranten) in uw buurt en vraag ze of ze uw persbericht willen plaatsen.
De FNRS en KNHS hebben een standaard persbericht opgesteld, deze kunt u aanpassen met
uw eigen gegevens.
Het persbericht is te vinden in de downloads van de werkgroep op de website van de FNRS.
U opent het persbericht in Microsoft Word en hoeft enkel de geel gearceerde tekst te vervangen.
Vergeet niet om een leuke foto mee te sturen en uw telefoonnummer te vermelden voor meer
informatie.
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TOELICHTING ACTIVITEITEN OPEN MANEGEDAGENPAKKET
HOEFIJZERWERPEN
Benodigdheden:
• 5 hoefijzers zonder nagels
• 1 houten stok of paal om
in de grond te steken

Aantal spelers:
2

Aantal begeleiders:
1

Voorbereiding
Sla de stok of pin in de grond. Zorg voor een zachte ondergrond en laat geen mensen of dieren
achter het speelveld komen in verband met rondvliegende hoefijzers.
Spelbeschrijving
De speler krijgt 5 hoefijzers en probeert deze om de paal te gooien. Voor ieder ijzer dat om de
paal ligt, krijgt de speler 5 punten.
Variatie
Leuk voor jongere kinderen: verzamel in totaal 12 hoefijzers en geef er steeds drie dezelfde
kleur, zodat u vier setjes heeft. Verzamel vier spelers en laat ze om beurten gooien. Degene die
het dichtst bij de paal ligt, heeft gewonnen.

STOKPAARDJES KNUTSELEN
Benodigdheden:
• kleurpotloden en/of stiften
• schaartjes
• lijm en/of plakband
• lange satéprikkers

Aantal begeleiders:
2

Voorbereiding
Dek een tafel met knutselspullen, zoals stiften, schaartjes, lijm of
plakband en lange satéprikkers en kopieer het uitknipvel van het
paardje zo vaak als u wilt.

knutselen

Maak je eigen mini stokpaardje!

BENODIGDHEDEN:
• 1 lange satéprikker
• lijm
• plakband
• schaar
• kleurpotloden of stiften

Kleur je paardjes helemaal in zoals jij dat wilt.
Als je klaar bent, knip je de beide paardjes uit.
Plak de satéprikker met lijm of plakband aan
binnenkant van een van de paardjes. Laat goed
drogen. Als de lijm gedroogd is plak je de beide
paardjes op elkaar. Klaar is je stokpaardje!

Als je meer paardjes maakt, heb je je eigen mini-manege!

Spelbeschrijving
Kinderen kunnen de paardjes inkleuren, uitknippen en om een stokje plakken als stokpaardje.
Variatie
De mogelijkheden zijn eindeloos: ga aan de slag met glitters en stickers of maak van een
draadje wol teugeltjes aan de paardjes.

VLAGGENLIJN
Versier uw manege met de oranje, rood, wit, blauwe vlaggenlijn!
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QUIZ / VRAGENSPEL
Benodigdheden:
• vragenspel stencils
• pennen of potloden
• eventueel prijsjes voor de winnaars,
bijvoorbeeld rozetjes met uw logo
of verloot een privéles onder de
deelnemers!

Aantal begeleiders:
zorg ervoor dat 1 iemand
de stencils uitdeelt,
inneemt en beoordeelt

vragenspel

Zoek de antwoorden op stal

Om jou alvast wat basiskennis mee te geven over paarden en paardrijden zijn er verschillende
posters opgehangen op de manege. Lees de posters goed om deze vragen te kunnen invullen,
omcirkel het juiste antwoord en lever je antwoorden in bij de manege. Probeer zoveel mogelijk
vragen goed te beantwoorden!
Vraag 1 >> Onder welk soort voer valt muesli?
A.
B.
C.
D.

Krachtvoer
Ruwvoer
Brokjes
Fruit

Vraag 2 >> Wat is geen ruwvoer?
A.
B.
C.
D.

Stro
Hooi
Gras
Brokken

Vraag 3 >> Wat is geen onderdeel van het hoofdstel?
A.
B.
C.
D.

Bakstuk
Kopstuk
Frontriem
Zweetblad

Vraag 4 >> Wanneer zet je een paard vast?
A.
B.
C.
D.

Als je naar de wc moet
Als je wilt poetsen
Als je paard moet eten
Als je gaat opstappen

Spelvoorbereiding
Dit jaar is de quiz voorbereid met vragen die gebaseerd zijn op de informatieve posters die ook
in het pakket zitten. U hoeft dus zelf de vragen niet te bedenken.
Om bezoekers te enthousiasmeren voor de quiz kunt u onder de deelnemers bijvoorbeeld een
privéles verloten. Als zij het formulier bij u inleveren kunnen ze meedingen voor de prijs.
Hang de posters over het hele terrein zodat bezoekers voor de quiz uw hele bedrijf zien.

FOTO WINACTIE
Benodigdheden:
• fotoprops
• poster

Aantal begeleiders:
1

win
win met
met
je
je foto!
foto !

Ga op de foto met deze leuke fotoprops en
maak kans op een te gekke paardrijprijs!

Voorbereiding
Maak een leuke fotoset. Denk daarbij aan een mooie achtergrond
van bijvoorbeeld een weiland met pony’s, uw bedrijfslogo, strobalen
of een stal. Hang de poster met de uitleg ernaast.

Maak een leuke foto met je smartphone en upload hem
op de facebookpagina van de Open Manegedagen met
de tekst #manegedagen.

JE MAAKT DAARMEE KANS OP EEN JAAR
GRATIS PAARDRIJDEN OP EEN FNRS-MANEGE!
Zo ziet iedereen dat jij een superleuke dag op de manege had!
Kijk voor meer informatie op manegedagen.nl
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Toelichting
Iedere bezoeker mag een foto maken met de fotoprops. Door deze foto te uploaden op de
Facebookpagina van Open Manegedagen met de tekst #manegedagen maken deelnemers
kans op een jaar lang gratis paardrijden.

PROGRAMMA

programma

Voorbereiding
Noteer uw dagprogramma op deze poster en hang deze op een
duidelijke plek: bij de ingang van uw manege en op een andere
prominente plek. U ontvangt van deze poster twee exemplaren.
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DE RIJBAAN-QUIZ
Voorbereiding
Maak een quiz met meerkeuzevragen. Ongeveer 10 is voldoende. Stel de quiz zo op dat de
antwoorden te vinden zijn bij u op het bedrijf. Zorg ervoor dat de rijbaan leeg is op het moment
van het spel.
Spelbeschrijving
Bezoekers komen in de rijbaan staan bij de X. In de rijbaan hangen natuurlijk de letters A, B en C.
Deze staan voor de antwoordmogelijkheden. De begeleider leest de vragen met antwoorden op.
De bezoekers kunnen het antwoord kiezen waarvan zij denken dat goed is. Dan lopen ze naar
de juiste letter. Staan ze bij de verkeerde dan zijn ze af. Iedereen die het goed heeft kan terug
naar X en doet mee met de volgende vraag. Zo loopt het aantal steeds meer terug en blijft er
uiteindelijk iemand over. Aan diegene kunt u een prijsje uitdelen bijvoorbeeld.
Voorbeeldvraag: Wat moet je dragen als je gaat paardrijden?
Antwoorden: A. een hoed. B. een helm. C. een cap.
Benodigdheden:
• vragenspel stencils		
• Lijst met meerkeuzevragen
• Eventueel een prijsje
• Rijbaan met letters A, B, C
Aantal begeleiders: 1

BEHENDIGHEIDSPARCOURS
Voorbereiding
Zet een parcours uit wat bezoekers zelf kunnen lopen /rennen. Dit hoeven niet alleen maar
hindernissen te zijn. Maak een afwisselend parcours met afwisselende oefeningen /hindernissen
erin. Denk aan springen, hinkelen, slalommen, stap/draf/galop laten zien, figuren rijden.
Doe dit spel eventueel met stokpaardje!
Spelbeschrijving
Het parcours kan door iedereen gebruikt worden wanneer hij aan de beurt is, maar het is ook leuk
om er een competitie van te maken. Wie het snelst is heeft gewonnen bijvoorbeeld. Maak gebruik
van de gelegenheid om mensen uit te leggen over paardrijden en over de onderdelen. Hoe werkt
een parcours, waar is hinkelen goed voor, hoe rijd je een gebroken lijn e.d.
Benodigdheden:
• Hindernisbenodigdheden
• Afzetlint
• Pionnen
• Eventueel nog materialen voor andere onderdelen
Aantal begeleiders: 1
8 | Open Manegedagen

VOLWASSEN RONDLEIDING
Voorbereiding
Om voor volwassenen de dag ook interessant te maken is het leuk om een rondleiding voor
volwassenen te organiseren. Terwijl de kinderen mee doen met spellen of ponyrijden kunnen
de volwassenen mee. Vertel over paardenwelzijn, duurzaamheid, wat uw visie van het bedrijf is,
de ruiteropleiding, veiligheidscertificaat, FNRS, instructie en meer zodat volwassenen echt iet
te weten komen over het manegebedrijf.
Aantal begeleiders: 1 per rondleiding
Benodigdheden: eventueel wat informatie op papier om uit te delen.

RUITERFITNESS
Voorbereiding
Zorg voor een ruimte waar bezoekers kunnen deelnemen aan Ruiterfitness. Zet een aantal
leuke, goed uit te voeren oefeningen op een rij. Eventueel kunnen stokpaardjes een leuke
aanvulling zijn.
Spelbeschrijving
Bezoekers kunnen naar de Ruiterfitness komen en deelnemen. Het thema zou kunnen zijn
“Speel eens paardje”. Opdrachten kunnen zijn:
• Loop/jog/ren en klap in je handen in het ritme waarin je loopt. Kan jij één ritme aanhouden?
Of juist versnellen of vertragen? (takt)
• Loop of ren alsof je een supergroot paard bent, dus met reuzestappen
• Loop of ren alsof je een minipaard/veulen bent (dus met kleine dribbelstapjes)
• Loop als een sierlijk circuspaard/dressuurpaard (knieën heel hoog optillen)
• Loop als een IJslander (tölt, snelwandelen)
• Maak zo groot mogelijke passen (uitstrekken)
• Ren alsof je op een trampoline loopt (verzamelen)

INFORMATIEVE POSTERS
Al een aantal jaren zitten de posters over poetsen en opzadelen
in het pakket van de Open Manegedagen. Dit jaar hebben we het
pakket uitgebreid met extra posters:
- Hoofdstel/zadel posters is opgesplitst in twee posters
- Poetsen
- Paardenknoop
- Paardenvoer
- Water drinken

Paardenvoer

Net als wij, moeten paarden ook iedere dag genoeg eten. Natuurlijk eten
paarden niet hetzelfde als mensen, maar krijgen zij ruw- en krachtvoer.
Ruwvoer is het hooi, stro en gras wat paarden eten. Met krachtvoer worden
de brokken, biks of muesli bedoeld. Krachtvoer geef je aan je paard wanneer
hij extra vitaminen en mineralen nodig heeft, deze kan hij niet voldoende uit
het ruwvoer halen. Krachtvoer is ook nodig voor paarden die veel moeten
werken bijvoorbeeld onder het zadel of voor de kar.
Hoeveel je een paard voert is bij ieder paard anders. Het is belangrijk om
goed naar je paard of pony te kijken. Hoe groot is je paard of pony bijvoorbeeld en moet hij veel werken of iets minder? Twijfel je over de voeding van
je paard? Vraag dan altijd om advies.

Hang de posters op verschillende plekken op het bedrijf om bezoekers
overal te voorzien van informatie. Het vragenspel in dit pakket is
gebaseerd op deze posters.
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BESCHIKBAAR FOTOMATERIAAL
Voor extra promotie op Facebook of uw eigen website, stellen wij fotomateriaal ter beschikking.
Deze kunt u vinden in de werkgroep op de website van de FNRS. Hiervoor ontvangt u een
uitnodiging, zodat u zich in deze werkgroep kunt aanmelden.
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Wij doen mee!
17 t/m 26 september 2021
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