Wat bieden wij
•
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Paardrijden voor mensen
met een beperking

•

Op vrijdagavond vier verschillende lessen van 1 uur,
Afgestemd op vaardigheden van de ruiters

•

Zelf poetsen en opzadelen

•

2x per jaar onderlinge wedstrijden

•

Gezellig samen zijn voor en
na de les

•

Jaarlijks paardrijkamp in
Drenthe

•

Lekker sportief bezig zijn

•

Fijne manege met lieve
paarden en pony’s
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Plezier voor mens en
dier

Deze folder is mede mogelijk gemaakt
door Op/Maat

Paardrijde
n voor me
nsen
met een b
eperking

Doel van
De vereniging

Lessen

Ruiterkamp

Bijna elke vrijdagavond zijn er lessen

Elk jaar gaan we in september een lang

verdeeld over vier groepen, ingedeeld

weekend op ruiterkamp. Naast het maken

naar niveau van de ruiters. Elke les

van buitenritten te paard houden we ande-

De Vereniging stelt zich

duurt 1 uur. Voor de les mogen de rui-

re activiteiten bv een vos-

tot doel:

ters zelf hun paard poetsen en opzade-

senjacht en de bonte avond.

het laten

len, na de les wordt er weer zelf afge-

paardrij-

zadeld en het paard verzorgd. Indien

den door

nodig worden de ruiters be-

mensen

geleid door een van onze

met een

vrijwilligers. Zowel tijdens

lichamelijke, verstandelij-

de les als bij het zadelen.

ke of meervoudige beperking in een hiervoor ge-

Wedstrijden

schikte omgeving. Het

Al dat lessen wordt beloond met twee

paardrijden kan bedreven

maal per jaar een onderlinge wedstrijd.

worden vanuit een recrea-

Deze wedstrijden zijn op zondag en

tieve en/of therapeuti-

worden gereden in officieel tenue. Na

sche achtergrond. Er

afloop ontvangen de ruiters een rapport

wordt naar gestreefd om

zodat ze hun vorderingen kunnen volgen.

alle ruiters hippische

De wedstrijden worden begeleid door

vaardigheden bij te bren-

onze vrijwilligers. Om het jaar zijn er

gen.

Special Olympics waar we met zoveel
mogelijk ruiters aan deelnemen.

Marie Beemstertroffee
Elk jaar ontvangt de ruiter
die zich het beste ontwikkeld heeft de
Marie Beemstertroffee.

Informatie
De lessen worden gereden bij
Manege Warnaar
Langereis 100
Oude Niedorp
Tel: 0226-411408
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