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De Hazelaar, een bijzondere manege
De Hazelaar is geen doorsnee rij-
vereniging. De belangrijkste doelstelling 
van de vereniging is het mogelijk maken 
van paardrijden voor kinderen en volwas-
senen met een beperking. Op de voet 
gevolgd door het streven de integratie 
tussen valide en minder valide ruiters te 
bevorderen. Samen genieten van paarden 
en de paardensport maakt het plezier 
voor alle partijen groter. Dat geloven wij 
niet alleen, dat ervaren we dagelijks aan 
den lijve! 
Omdat meer dan de helft van de leden 
een beperking heeft is onze rijvereniging 
daaraan volledig aangepast. We zijn rol-
stoeltoegankelijk en beschikken over vele 
hulpmiddelen. Op deze wijze kan iedereen 
zo optimaal mogelijk paardrijden en wor-
den de therapeutische effecten daarvan 
vergroot. De veiligheid voor mens en dier 
blijft daarbij centraal staan.

De lessen en andere activiteiten
De meeste valide ruiters binnen onze 
rijvereniging zetten zich door middel van 
vrijwilligerswerk in als begeleider van 
ruiters met een beperking. Maar er is ook 
gerichte aandacht voor hun eigen ontwik-
keling als ruiter binnen vakkundig gegeven 
lessen. Onze instructeurs hebben zowel 
een ruime ervaring in het lesgeven als in 
het zelf bedrijven van de ruitersport.

Niet alleen de minder valide, maar ook 
onze valide ruiters profiteren van de 
kleine groepen waarin op niveau les gege-
ven wordt. En van onze bijzondere paar-
den en een instructieteam dat oog heeft 
voor de mogelijkheden en blokkades van 
iedere ruiter (!). De aanvullende opleiding 
Instructeur Paardrijden Gehandicapten 
(IPG) garandeert alle ruiters een op maat 
gesneden aanpak.
Waar mogelijk streven wij de integratie 
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tussen valide ruiters en die met een be-
perking ook na binnen lessen waarin beide 
doelgroepen vertegenwoordigd zijn.
Naast de lessen vinden er regelmatig 
onderlinge wedstrijden plaats voor onze 
Hazelaarruiters. En tijdens de zomer-
vakantie wordt regelmatig een driedaags 
ruiterkamp georganiseerd voor de ruiters 
met een beperking.

De geschiedenis
De basis voor het ontstaan van De 
Hazelaar is gelegd in 1975. Medewer-
kers van de toenmalige Adriaanstichting, 
het revalidatiecentrum voor kinderen in 
Rotterdam-Hillegersberg, constateerden 
een therapiemoeheid bij hun pupillen. Ze 
opperden de mogelijkheid om ze als thera-
pie te laten paardrijden. 
De achterliggende gedachte was dat 
kinderen met een beperking door het 

paardrijden een betere balans zouden 
ontwikkelen. De therapeutische effecten 
zouden daarbij kunnen worden bereikt 
door een activiteit die de kinderen ook 
nog veel plezier zou schenken. 
Met een aantal pony’s werd een start 
gemaakt bij rijvereniging De Schieruiters, 
nabij het vliegveld van Rotterdam. Er 
bleek zoveel belangstelling te zijn dat de 
grens aan de capaciteit op die manege 
snel bereikt was. Er ontstond de behoefte 
aan een ‘eigen plek’. In 1986 werd daarom 
Rijvereniging De Hazelaar opgericht en 
sindsdien zijn wij gevestigd aan de 
Hazelaarweg in Rotterdam, aan de rand 
van het prachtige Schiebroekse Park.

Komen rijden bij De Hazelaar?
Voor iedereen die wil leren paardrijden en/
of wil genieten van de paardensport staan 
wij open. 
Kom rustig een keer langs om te kijken. 
En bezoek Facebook of onze website, 
waarop ook de aanmeldingsformulieren te 
vinden zijn. 
We hebben in bepaalde periodes een 
wachtlijst, maar proberen de wachttijd 
voor iedereen zo kort mogelijk te houden. 
Voor de ruiters met een beperking geldt 
dat na aanmelding, door middel van een 
intake, gekeken wordt óf en op welke wijze 
wij de ruiter een plek kunnen bieden.
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Ondersteunen van onze rijvereniging?
Binnen deze folder kunnen wij u onmogelijk 
van alle informatie over onze rijvereniging 
voorzien. Graag verwijzen wij hiervoor 
naar de andere folders die u, per thema, 
uitgebreid voorlichten over de belangrijkste 
pijlers van de Hazelaar. Want een aange-
paste manege als de onze, kan niet zonder:

- Vrijwilligers! De Hazelaar staat of valt 
bij de bijdrage van vele vrijwilligers. Zon-
der hun inzet als begeleider van minder 
valide ruiters, stalhulp, onderhoudsme-
dewerker, schoonmaker, keukenassis-
tent, organisator, bestuurslid, ... komt 
alles tot stilstand op De Hazelaar. Extra 
hulp is altijd hard nodig, ook nu! 

 (Zie de folder ‘Vrijwilliger worden?’);
- Onze Vrienden! Particulieren en orga-

nisaties die de doelstellingen van onze 
manege een warm hart toedragen zijn 
verenigd in ‘Vrienden van De Hazelaar’. 
Vanaf € 25,- voor particulieren en vanaf 
€ 250,- voor organisaties kan men zich 
aansluiten bij onze vriendenclub.

 (Zie de folder ‘Vrienden worden?’);
- Paard-sponsoren! Door een financi-

ele adoptie van één of meer Hazelaar-
paarden stellen deze sponsoren ons in 
staat te kunnen blijven investeren in een 
intensieve training van onze paarden om 
ze geschikt te maken voor hun bijzon-
dere werk. En blijft het mogelijk om 

onze paarden, die zwaar belast worden, 
minder vaak en minder lang in te zetten 
zodat ze gezond blijven 

 (Zie de folder ‘Sponsor een Paard’).

Maar ook andere manieren van sponso-
ring zijn mogelijk. Zo maken wij ons hard 
voor ruiters met een beperking uit de lage 
inkomenscategoriën. Voor hen komen er 
bovenop het lesgeld vaak kosten, zoals 
vervoer en begeleiding, die wegens krim-
pende zorgbudgetten niet meer (volledig) 
worden vergoed. En wij zorgen met een 
speciaal Paardenpensioenfonds graag 
goed voor onze paarden als ze uitgewerkt 
zijn en van hun rust kunnen gaan genieten. 
Kortom alle vormen van maatwerk wat 
betreft sponsoring behoren tot de moge-
lijkheden.

Contact en vragen
Voor sponsoring en vragen daarover kunt 
u contact opnemen met onze voorzitter 
Ester Haver Droeze-van Iersel via email: 
sponsoring@manegedehazelaar.nl
Het bestuur van De Hazelaar is voor infor-
matie bereikbaar via email: 
bestuur@manegedehazelaar.nl
En zie voor ons bezoekadres, de postbus, 
het telefoonnummer en ons bankrekening-
nummer de gegevens in onderstaande 
balk. Wij heten u van harte welkom binnen 
onze vereniging!


