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Centered Riding | Informatie voor leden 
 
Reclame maken als Centered Riding-instructeur: wat je wel en niet kunt zeggen 
 
“Het uiteindelijke doel van Centered Riding is niet dat het een op zichzelf staande discipline of 
methode wordt. Het moet zich ontwikkelen in zijn zuiverste vorm, zodat het geïntegreerd kan 
worden in alle vormen van de paardensport.” 
Sally Swift 
 
Inleiding 
Sally Swifts droom was dat Centererd Riding in alle landen en in alle takken van de paardensport 
ruiters, instructeurs en trainers zou inspireren. Die droom is al voor een deel uitgekomen en CR 
groeit nog steeds. Als CR-instructeur draag jij daaraan bij. We leven in een complexe, 
veranderende en gevarieerde wereld. Als level I tot aan level IV instructeur, lesgevend op ons 
niveau van certificering, spelen wij een belangrijke rol om CR onder de aandacht te brengen van 
ruiters over de hele wereld.  
 
Wanneer wij lesgeven en de Centered Riding principes overbrengen op onze leerlingen, is het 
belangrijk dat ieder dat doet binnen de grenzen die haar of zijn instructeursniveau daaraan stelt. 
Die grenzen staan tot in detail beschreven in de CR Instructor Policies and Procedures (CR 
Instructeursreglement). Dit document vind je op de CR-website. Het is belangrijk dat je daarvan 
paragraaf 9 en 10 goed leest. In de onderstaande tekst gaan we dieper in op paragraaf 9 en 10 
van deze tekst. Die gaan over instructeursbevoegdheden en regels rondom adverteren. Wij 
vinden het erg belangrijk dat jij naar deze regels handelt. 
 
Instructeursbevoegdheden 
Het verschil tussen Level III- en IV-instructeurs tegenover level I en level II instructeurs is dat de 
level III en IV’s Clinics mogen geven. 
 
Het kan voorkomen dat er geen Level III- of IV-instructeur in de regio woont. Dat betekent dat er 
voor het geven van een Clinic iemand van ver moet reizen. Daardoor wordt de Clinic duurder en 
dat kan ertoe leiden dat er in die regio slechts weinig CR Clinics gegeven worden. Ruiters uit die 
regio kunnen dan moeilijk een CR Clinic volgen en voor gediplomeerde CR-instructeurs is het 
lastig om verder door te ontwikkelen naar een volgend instructeursniveau. 
 
Het kan in zo’n situatie juist lijken dat een Level I- of II-instructeur een CR Clinic verzorgt, 
hoewel zij of hij daartoe niet bevoegd is. Als bestuur van Centered Riding twijfelen wij niet aan 
de oprechte intenties van zo’n instructeur, maar toch gaan wij niet akkoord met deze 
handelwijze. Het lesgeven buiten de bevoegdheden van het desbetreffende Level nemen wij 
hoog op. Ten eerste kunnen wij niet instaan voor de kwaliteit van deze activiteiten, omdat wij je 
niet tot op dit niveau hebben zien presteren. Bovendien ondermijn je de status van de mensen 
die hard gewerkt hebben om zich voor een hoger Level te kwalificeren. 
 
Wil je meer informatie of advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van de 
bestuursleden van CR, een Level IV-instructeur of de voorzitter van de Trademark-Infringement 
Commissie. Zij informeren je graag verder en advisteren gaar over wat wel- en niet toegestaan 
is. Hun contactgegevens vind je op de CR-website, bij het menu-item ‘About CR’ (Over CR). Je 
kunt ze ook via de CR-website een email sturen.  
 
Samenvattend: 
Zowel Level III- als Level IV-instructeurs morgen Open CR Clinics geven 



 

 

Alleen level IV-instructeurs mogen CR Instructeurscursussen en CR Instructeurs Updates geven. 
Level I en II-instructeurs mogen geen clinics geven. 
Zoals gedetailleerd in de P&Ps (Sectie 9, Instructor Privileges and Advertising) beschreven 
staat, horen CR instructeurs zich te houden aan de regels en verantwoordelijkheden op hun 
eigen instructeursniveau. Het is erg belangrijk dat instructeurs de juiste informatie gebruiken 
om hun lessen en cursussen te adverteren. Regels ombuigen voor een bepaalde situatie of om 
een bepaalde behoefte op te vangen wordt niet op prijs gesteld. Bij eventuele twijfels, vragen 
of wensen kun je altijd contact opnemen met de organisatie.  
 
In het volgende deel geven we je informatie uit de P&Ps over hoe je jezelf op jouw level kunt 
promoten. 

   
 
Adverteren (en instructeursbevoegdheden) 
Via het kantoor van Centered Riding® Inc. kun je de CR brochure aanvragen. De brochure 
beschrijft wat CR is, wie Sally Swift was, wat de Basics van CR zijn en hoe CR een meerwaarde 
kan zijn voor ruiters, instructeurs en trainers in alle vormen van de paardensport. 
 
Wij bevelen van harte aan dat je (delen van) de tekst van de brochure gebruikt op je website, in 
je advertentie of in andere vormen van promotie. Je kunt er ook je eigen contactinformatie aan 
toevoegen en hem printen, zodat je daarmee een persoonlijke brochure voor jou hebt. De 
brochure is op dit moment beschikbaar in het Engels en het Duits. Andere vertalingen volgen. 
 
Communiceer bij het adverteren van jouw aanbod je correcte instructeursniveau. Het is 
belangrijk dat je je aan onze CR-regels houdt en deze niet ombuigt om zo toch aan een 
veronderstelde behoefte te kunnen voldoen.  Hieronder geven we je een overzicht van wat 
hierover in de CR Instructor Policies and Procedures (CR Instructeursreglement) staat.  
 

1. Adverteren c.q. promotie maken voor jouw CR-instructeursactiviteiten 
Adverteren en promotie maken voor jouw instructeursactiviteiten is goed voor jou, jouw aanbod 
en voor CR. Blijf daarbij wel binnen de regels die we als CR-organisatie hebben opgesteld. In 
paragraaf 9 (Instructeursbevoegdheden en adverteren) en 10 (CR Advertentiebeleid) van het CR 
Instructeursreglement vind je de complete tekst over dit onderwerp en lees je per niveau exact 
wat je wel en niet mag zeggen in je advertentie. 
 

2. Het CR-logo en trademark gebruiken 
Centered Riding Inc. Is eigenaar van de naam “Centered Riding®” en het CR-logo. Centered 
Riding is een gedeponeerd handelsmerk in de VS, Canada, de EU en andere landen. Als CR-
instructeur mag je ze gebruiken, mits je daarbij de volgende regels in acht neemt: 

o Het symbool voor Gedeponeerd Handelsmerk (‘Registered Trademark’ in het Engels): ® 
moet je achter het merk Centered Riding vermelden. Dat doe je op de plek waar je de 
woorden Centered Riding voor de eerste keer gebruikt. Het is niet nodig om het ®-
symbool daarna steeds te herhalen. 

o Alle gecertificeerde CR-instructeurs mogen het CR-logo in hun advertenties gebruiken, 
mits ze dit doen volgens de regels die gelden voor hun niveau (zie de vorige paragraaf 
over instructeursbevoegdheden). Zodra je je certificering hebt laten verlopen of als je je 
jaarlijkse contributie niet hebt betaald, moet je het CR-logo meteen uit je advertenties en 
van je website verwijderen. 

o Je mag het CR-logo gebruiken op visitekaartjes, in advertenties, op wegwijzers en 
wandborden, op websites en andere promotiematerialen. Je mag het CR-logo alleen in 
advertenties voor clinics gebruiken als je Level III- of IV-instructeur bent. 

o Je mag het CR-logo niet veranderen of het in het ontwerp van je eigen logo opnemen. Met 
een logo dat teveel op het CR-logo lijkt, schend je ons handelsmerk en copyright en 



 

 

daarmee de regels in de CR Instructor Policies and Procedures (CR 
Instructeursreglement). 

 
3. Hoe jij je als CR-instructeur beschrijft en wat je daarbij wel / niet mag zeggen 

Jij bent verantwoordelijk voor de wijze waarop jij jezelf beschrijft als CR-instructeur. Onjuiste 
advertenties en promotiematerialen schenden de P&P’s en kunnen resulteren in klachten en  
verlies van bepaalde rechten. Ook als anderen jouw promotie regelen, ben jij 
eindverantwoordelijk voor een juiste woordkeuze die binnen de regels van de CR Instructor 
Policies and Procedures (CR Instructeursreglement) valt. 
 
Alle gecertificeerde Level I- t/m Level IV-instructeurs mogen de volgende beschrijvingen in hun 
promotie / advertenties gebruiken: 

o gecertificeerd Centered Riding® Instructeur 
o gecertificeerd Centered Riding® Instructeur Level I (of II, III of IV) 
o gecertificeerd als Centered Riding® Instructeur Level I (of II, III of IV) op [datum waarop 

jij je instructeursopleiding hebt afgerond] (dit mag je desgewenst ook vermelden op je 
CV of je lijst met aanbevelingen) 

o geeft Centered Riding® lessen of geeft les volgens de Centered Riding® technieken 
o geeft Centered Riding® [spring-, dressuur-, men-, etc.]les 

 
Als je een toelichting wilt geven op Centered Riding of het werk van Sally Swift kun je daarvoor 
teksten overnemen uit de Centered Riding-brochure. 
 
Hieronder benoemen we zo concreet mogelijk wat je niet mag zeggen in je promotie / 
advertenties: 

o Je mag jezelf geen ‘Sally Swift-instructeur’ noemen of suggereren dat jij een speciale 
erkenning van Sally Swift hebt. 

o Je domeinnaam / URL of de titel van je social media-pagina’s mogen niet de woorden 
‘Centered Riding’ of ‘Sally  Swift’ bevatten. Alleen de overkoepelende organisatie 
Centered Riding® Inc. mag die woorden gebruiken. 

o Je mag het CR-logo niet veranderen of het in het ontwerp van je eigen logo opnemen. Met 
een logo dat teveel op het CR-logo lijkt, schend je ons handelsmerk en copyright en 
daarmee de regels in de CR Instructor Policies and Procedures (CR 
Instructeursreglement). 

o Je mag niet adverteren voor Centered Riding Clinics c.q. adverteren voor clinics waarbij 
je de woorden ‘Centered Riding’, ‘Centered Riding instructeur’ of ‘Sally Swift’ gebruikt als 
je geen Level III-instructeur (of hoger) bent. In paragraaf 2 (Soorten CR Clinics) van het 
CR Instructeursreglement vind je de complete tekst over dit onderwerp en lees je per 
niveau exact wat je wel en niet mag zeggen als je promotie maakt voor een clinic. 

o Je mag je bedrijf niet ‘Centrum voor Centered Riding’ (of iets  van soortgelijke strekking) 
noemen, als je daar niet expliciet toestemming voor hebt gevraagd bij het bestuur van 
Centered Riding Inc. 

o Je mag ‘Centered Riding’ niet in je promotie gebruiken als je je certificering hebt laten 
verlopen of als je je jaarlijkse contributie niet hebt betaald. 

o Je mag beeldmateriaal met copyrights (van de CR-website of uit de boeken van Sally 
Swift) niet gebruiken zonder toestemming van Centered Riding Inc. 

 
4. Hoe jij jouw activiteiten als CR-instructeur beschrijft: wat je wel en niet mag zeggen 

 
Level I 

o Je mag jezelf aanduiden via de woorden die we bij punt 3 van dit stuk al genoemd 
hebben. 

o Je mag niet zeggen (of met je woordkeuze de indruk wekken) dat jij CR clinics, 
workshops, cursussen, demonstraties, seminars of lezingen (of welk woord voor de 



 

 

activiteit je ook maar gebruikt) geeft. Dat betekent dat je de woorden ‘Centered Riding’ 
of ‘Sally Swift’ niet in de titel of aankondiging van jouw aanbod (anders dan een rijles) 
mag gebruiken. 

o Je mag jezelf niet als CR-instructeur profileren in een direct verband met een clinic of 
workshop. 

o Als je clinics, workshops, cursussen, demonstraties, seminars of lezingen geeft, mag je 
dat natuurlijk doen onder je eigen naam, bijvoorbeeld “Karin de Groot-clinic”, maar je 
mag niet adverteren met “Karin de Groot-clinic over CR-technieken’ of ‘Clinic met Karin 
de Groot, CR-instructeur’. 

 
Level II 

o Je mag jezelf aanduiden via de woorden die we bij punt 3 van dit stuk al genoemd 
hebben. 

o Je mag promotie maken voor lezingen en demonstraties over CR aan kleine groepen en 
voor workshops waarbij niet gereden wordt. Je mag het CR-concept en de Basics 
presenteren aan kleine groepen (tot 20 personen) in een informele setting (bijv. bij de 
lokale manege of rijvereniging), uitsluitend in een programma waarin de deelnemers 
niet rijden. 

o Verder gelden hier dezelfde regels als hierboven genoemd bij Level I. 
 
Level III 

o Je mag jezelf aanduiden via de woorden die we bij punt 3 van dit stuk al genoemd 
hebben. 

o Je mag promotie maken voor CR Open Clinics, workshops of seminars die jij geeft, 
ongeacht de duur ervan. 

o Je mag promotie maken voor CR-lezingen en demonstraties. 
o Je mag geen promotie maken voor CR Instructeurscursussen, Instructeurs-updates of CR 

Clinics voor Gevorderden (Advanced Clinics). 
o Je mag geen kandidaat-Level IV-instructeurs aannemen. 

 
Kandidaat Level IV 

o Je hebt dezelfde bevoegdheden als de Level III-instructeur. 
 
Level IV 

o Je mag jezelf aanduiden via de woorden die we bij punt 3 van dit stuk al genoemd 
hebben. 

o Je mag in je promotie vermelden dat je CR Clinics geeft, inclusief Open Clinics en 
Advanced Clinics. 

o Je mag in je promotie vermelden dat je CR Instructeurscursussen en Instructeurs-
updates geeft. 

o Je mag kandidaat-Level IV-instructeurs aannemen. 
 
In paragraaf 9 (Instructeursbevoegdheden en adverteren) en 10 (CR Advertentiebeleid) van het 
CR Instructeursreglement vind je de complete tekst over dit onderwerp en lees je per niveau 
exact wat je wel en niet mag zeggen in je advertentie. 
 
 
 
 
Conclusie  
We kunnen Centered Riding (CR) alleen succesvol doorgeven en delen met de rest van de wereld 
door als CR-instructeurs samen te werken, elk van ons binnen de grenzen die haar of zijn 
instructeursniveau aangeeft. Dan werken we als CR-instructeur in de geest en volgens de visie 
van Sally Swift, onze leraar, onze mentor en ons rolmodel. 



 

 

 
ALs je nog vragen hebt, aarzel niet de Board of Trustees of het CR office te benaderen. 
Wij helpen je graag.  
 
Centered Riding Board of Trustees  
 
   


