
FNRS Manege ‘Op de Berg’ met 3 sterren en veiligheidscertificaat 
biedt u:

-  Groeps- en privélessen dressuur en springen

-  Paardrijden voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten

 (inclusief doven en blinden)

-  Speciale ondersteuning bij paardrijden voor mensen met een

 autismespectrumstoornis

-  Therapie met behulp van paarden om aan persoonlijke problemen of 

vragen te werken

-  Orthopedagogisch werken met paarden voor kinderen

-  Pensionstalling

-  Africhting van paard en pony

-  Ponykampen

-  Bosritten

-  Paardencursussen

-  Mogelijkheid tot het leasen van een paard of pony

Leenderdwarsstraat 3
6102 RV Echt
Tel. 0475-484117
Fax 0475-488515
E-mail: info@manegeopdeberg.nl

Foto: Zipsfotografie
Deze gerenommeerde manege mag 
zich sinds vorig jaar FNRS manege 
noemen met 3 sterren en veilig-
heidscentificaat, hetgeen betekent 
dat er aan strenge kwaliteits- en 
veiligheidseisen voldaan wordt. Er 
worden cursussen paardenwelzijn 
aangeboden - zodat ruiters meer 
inzicht krijgen in het wezen paard 
en hoe daarmee om te gaan. Er 
worden lessen aangeboden voor alle 
niveaus; zowel de beginnende po-
nyruiter als de topruiter kan hier 
terecht. Paardensport wordt al ja-
ren geboden op het gebied van dres-
suur, maar nog meer op het gebied 
van springen. Manegeruiters kun-
nen groeien, een paard van de ma-
nege leasen, onderlinge wedstrij-
den rijden en ondersteund worden 
in het opklimmen naar concours op 
hoog niveau. Maar ook de recreatie-
ve ruiter is hier op zijn plek - vanuit 
de manege zijn mooie buitenritten 
te maken in het Echterbos. Voor 
kinderen worden ponykampen ge-
organiseerd waarbij het paard cen-
traal staat, maar vooral veel plezier 
gemaakt wordt.
Peter en Carolien Gradussen staan 
niet stil. Zij willen paarden, paar-
densport en paardenplezier toe-
gankelijk maken voor nog meer 
mensen. Carolien heeft zich enkele 
jaren geleden zich verdiept in het 
werken met autistische mensen, 
blinden en doven. Zij biedt deze 
doelgroep aangepaste lessen, vaak 
in kleine groepen of individueel, 
afgestemd op wat die persoon no-
dig heeft. Vanuit de wens nog meer 
klanten van dienst te zijn, is een 
unieke samenwerking ontstaan. In 
deze samenwerking vinden Caro-
lien Gradussen, Arien Aleman en 
Hetty Koenraads elkaar om men-
sen zichzelf te laten ontwikkelen 
middels de omgang met het paard.
Ervaren instructeur paardrijden 
Arien Aleman is eveneens gecerti-

ficeerd voor Paardrijden Gehandi-
capten en zal binnen manege Op 
de Berg lessen gaan aanbieden voor 
zowel kinderen als volwassenen 
met een lichamelijk en/of verstan-
delijke beperking. Hiermee kan 
opnieuw een aanbod komen voor de 
bewoners van Pergamijn, maar ook 
voor ieder andere gehandicapte rui-
ter vanuit de regio. Belangrijkste is 
dat mensen plezier hebben en met 
een lach op hun gezicht weer naar 
huis gaan. 
Hetty Koenraads is professioneel 
hulpverlener in de 2e lijns geestelij-
ke gezondheidszorg en Equine As-
sisted Therapeut, hetgeen betekent 
dat zij therapie met behulp van 
paarden geeft. Individueel wordt 
met kinderen gewerkt aan persoon-
lijk (ontwikkelings-) doelen, mid-
dels verzorging, grondwerk, rijden 
of voltige. Spiegelen met paarden is 
een indrukwekkende ervaring die 
wordt ingezet om volwassenen over 
zichzelf te laten nadenken en tot 
verandering te komen. De kracht 
van deze samenwerking ligt in de 
flexibele afstemming onderling, 
waarbij het mogelijk is om iedereen 
van dienst te zijn. Gehandicapten 
kunnen bijvoorbeeld uiteindelijk 
de overstap maken naar een gro-
tere groep, of reguliere les. Angstige 
of zeer gesloten kinderen kunnen 
middels therapie groeien naar con-
tact en uiteindelijk een plek krijgen 
in een veilige ruiter- of voltigegroep. 
Kinderen die door persoonlijke pro-
blematiek buiten de boot dreigen te 
vallen in de regulier les, kunnen op 
een andere manier blijven genie-
ten van het werken met paarden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling het 
plezier van en met paarden toegan-
kelijk te maken voor iedereen in de 
regio. Zij willen meedenken, maat-
werk leveren en blijven ontwikke-
len. Voor informatie neem contact 
op met Manege Op de Berg, tel. 
0475 48 41 17.

Uitbreiding middels nieuwe
samenwerking
Manege Op de Berg
in Echt groeit nog steeds 


