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Hierbij  de eerste uitgave van de nieuwsbrief van de manege! Met deze nieuwsbrief willen we jullie 
(ruiters, vrijwilligers, ouders, begeleiders) nog meer betrekken bij manege de Binckhorst. We willen 
jullie onder meer op de hoogte houden van wat er zich zo allemaal afspeelt op de manege, wie er 
allemaal rondlopen en welke activiteiten er georganiseerd worden. We hopen dat iedereen de 
nieuwsbrief met plezier leest en we horen graag terug wat jullie ervan vinden. Ook mogen er 
stukjes aangeleverd worden die we kunnen plaatsen en we krijgen graag tips over onderwerpen 
waarover jullie graag iets zouden willen lezen. We willen de nieuwsbrief 4x per jaar uitbrengen. 
Naast de nieuwsbrief zijn op de website en de facebooksite van de manege altijd de laatste 
nieuwtjes en foto’s te zien, dus blijf deze volgen. 

 

Wat er zoal de afgelopen tijd is gebeurd 
- Special Olympics 

Afgelopen 1,2 en 3 juli vonden de Special 
Olympics Nationale Spelen 2016 plaats in 
Nijmegen. Met 7 ruiters hebben we voor de 
eerste keer deelgenomen aan dit evenement. 
Het team bestond uit Gijs Huijberts, Linne 
Koch, Charlotte van den Bosch, Iris 
Timmermans, Julian van Hooff, Lucas Timmers 
en Niels Vorstenbosch. Samen met 3 coaches 
en een aantal vrijwilligers zijn ze op 
vrijdagavond in het Goffertstadion te Nijmegen 
ontvangen waar de openingsceremonie 
plaatsvond. De vlaggen werden gehesen, het olympisch vuur aangestoken, de eed werd 
afgelegd en tot slot was er een optreden van Frans Bauer. 
Op zaterdag stond het hele team in alle vroegte al klaar op manege de Prinsenbankhoeve in 
Wijchen waar de ochtend in het teken stond van het matchen van de ruiters met de paarden. 
Bij iedere ruiter werd gezocht naar een geschikt paard voor de officiële wedstrijd. Na de 
lunch was het tijd voor de divisioningwedstrijd waarbij alle ruiters hun proef mochten rijden 
voor de jury. Aan de hand van de behaalde resultaten tijdens de divisioningwedstrijd worden 
de ruiters ingedeeld in een divisie met hun tegenstanders. Na een lange dag keerde iedereen 
moe en voldaan naar huis om zich op te maken voor de zondag. 
 

Een waterig zonnetje luidde op zondag al vroeg 
een mooie dag in voor de ruiters van de 
Binckhorst. Drie ruiters reden in de ochtend 
hun proef voor de jury en 4 ruiters in de 
middag. Stuk voor stuk reden ze een geweldige 
proef en overtroffen ze hun eigen resultaat van 
de dag ervoor. De ruiters werden 
aangemoedigd en gesteund door familieleden 
die volop aanwezig waren. Tegen het einde van 
de middag waren de laatste wedstrijden 
gereden en liep de spanning voelbaar op. Zowel 



ruiters als coaches als vrijwilligers wachtten vol spanning op de uitslag. Het wachten op de 
prijsuitreiking werd beloond: 3 gouden 4de plaats en 1 keer een 7de plaats. Een uitslag 
waarbij iedereen uit zijn dak ging. Manege de Binckhorst is enorm trots op haar ruiters, 
coaches en vrijwilligers.  
 

- Alle paarden op vakantie 
Zaterdag 16 juli was het dan eindelijk zover en gingen Winston, Chiara, Tay en Jack op een 
welverdiende vakantie. In de ochtend zijn ze alle vier op de trailer gegaan en vertrokken naar 
een weiland in de omgeving. Hier hebben de heren en dame heerlijk 3 volle weken kunnen 
genieten van het malse gras. Met enige regelmaat werden ze door vrijwilligers bezocht en op 
foto vastgelegd zodat alle vrijwilligers konden zien hoe er werd genoten in de grote wei. 
Inmiddels zijn ze weer terug op de manege en werken ze weer hard voor onze ruiters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Outdoor Helvoirt 
Zondag 21 augustus hebben een aantal ruiters 
deelgenomen aan de G-wedstrijd op “Outdoor 
Helvoirt”. Al voor dag en dauw werden de paarden in 
de vrachtwagen geladen en werd er vertrokken naar 
Helvoirt waar om 10.00u de wedstrijd voor onze 
ruiters begon. Alle proeven werden begeleid door 
muziek welke de ruiters zelf hadden uitgekozen. Na 
het rijden van de proef kreeg iedere ruiter van de 
jury een mooie rozet en een puntenlijst uitgereikt. 
Ondanks de steeds donker wordende lucht en de 
aantrekkende wind, hebben we het tot het einde van de ochtend nagenoeg droog gehouden. 
Nadat we de paarden op de vrachtwagen hadden gezet, hebben we met z’n allen deze 
geweldige ochtend afgesloten met een heerlijk frietje en een snack. Iedereen heeft een fijne 
ochtend gehad en volgend jaar zullen we vast en zeker weer van de partij zijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Filmopname van manege de Binckhorst 

Donderdag 25 augustus arriveerden tegen 6 uur in de 
ochtend een aantal ruiters en vrijwilligers op de manege 
gevolgd door mensen van het bedrijf ‘Corporate Trailer’. 
Eindelijk zou het dan gaan gebeuren en werden er 
filmopnames gemaakt van onze paarden, ruiters en de 
manege. Een aantal weken eerder stonden we ook al in 
alle vroegte op de manege, maar werd alles afgeblazen 
omdat het weer ons in de steek liet. Deze keer kon het 
weer niet beter en dus vertrokken we om half 7 naar de 
hei. Hier zijn verschillende opnames gemaakt. Er hing 
een bijzondere sfeer en de zonsopkomst zorgde voor 

hele mooie effecten.  
De opname 
vergde zowel 
van de ruiters als de paarden als de vrijwilligers het 
nodige geduld. Als echte acteurs en actrices werden 
scenes herhaalt en moest er soms lang gewacht 
worden op het juiste moment.  
Na de opnames op de heide trok het hele 
gezelschap naar de manege en werden er nog 
opnames gemaakt tijdens het rijden in de bak. 
Tegen een uur of 10 was het klaar en stond alles op 
tape. 

 



Komende tijd zal het bedrijf Corporate Trailer alles gaan 
bewerken, knippen en plakken zodat er uiteindelijk een film 
(pitch) van ongeveer 90 seconde over zal blijven. Deze pitch zal 
ingezet worden voor de werving van nieuwe sponsoren. Het geeft 
een pakkend en helder beeld over wat de doelstelling van de 
Binckhorst is, voor wie de Binckhorst is en wie de Binckhorst is.  
We zijn heel erg benieuwd naar het resultaat en zitten nu al vol 
spanning. 
Nogmaals willen wij alle ruiters en hun ouders/begeleiders 
evenals de vrijwilligers bedanken die deze ochtend vroeg uit de 

veren waren om deze opnamen mogelijk te maken. 
 
 
 

Nieuws voor & over de vrijwilligers 
- Afscheid stagiaires  

Eind juni hebben we afscheid genomen van Iris 
en Esther. Esther was 2e jaars student SPH op de 
HAN in Nijmegen. Iris was 1e jaars student SPH  
op de AVANS in s’Hertogenbosch.Beiden hebben 
met goed gevolg hun stage doorlopen en gaan 
door naar het volgende studiejaar. Helaas 
moeten zij hiervoor naar een nieuw stage-adres en hebben ze bij ons 
afscheid moeten nemen. Het afgelopen jaar hebben beide meiden zich 

volop ingezet zowel tijdens de lessen als daarbuiten. Op 24 juni hebben we in de warme 
avondzon onder het genot van een hapje en een drankje de dames in het zonnetje gezet en 
ze bedankt voor hun inzet. We zullen ze gaan missen.  
Er zullen weer nieuwe stagiaires komen in de loop van de komende weken. In de volgende 
nieuwsbrief zullen wij hen aan jullie voorstellen. 

 
- Nieuwe medewerker 

Sinds een paar maanden werkt Nicole van der Pasch op de manege. Nicole wordt vanuit Cello 
begeleidt en manege de Bickhorst vormt 3 dagen in de week de dagbesteding van Nicole. 
Zoals Nicole zelf zegt “ik heb mijn droombaan gevonden!”. Nicole is aanwezig op 
maandagochtend, dinsdagmiddag/avond en op woensdag de hele dag. Mogelijk gaat ze in de 
toekomst ook op de overige dagen nog meedraaien. 

 
- Nieuwe vrijwilligers 

In de afgelopen periode zijn er verschillende vrijwilligers op de Binckhorst van start gegaan: 
o Marlies Wentink 
o Nicole van Drongelen 
o Jorinde Hooyman 

 
WE ZIJN NOG ALTIJD ZOEKENDE NAAR VRIJWILLIGERS. DUS MOCHT JE 
IEMAND WETEN, MELD DIT DAN OF LAAT DIEGENE CONTACT OPNEMEN 
MET DE MANEGE. 

 

 
 



 
Nieuws voor & over de ruiters 

- Nieuwe groepen gestart op maandagmiddag 
Sinds medio mei zijn er op de maandagmiddag 2 nieuwe groepen van start gegaan op de 
manege. In deze groepen zitten jeugdruiters. We zijn heel blij dat we hebben kunnen 
uitbreiden en deze groepen hebben kunnen starten. We wensen de ruitertjes een hele fijne 
en leerzame paardrijtijd toe en heten ze nogmaals welkom op de manege. 

 
 

Paard in de spotlights 
Deze nieuwsbrief stelt onze enige dame uit het gezelschap zich aan jullie voor : Chiara. 

Chiara is een Westfaalse merrie geboren op 5 juli 1997 in 
Duitsland. De officiële naam is Chiara H. In 2007 is Chiara 
naar Nederland gekomen en op stal gekomen bij 
dressuurruiter Coby van Baalen. Hier is Chiara verder in 
training gegaan en voorbereid op de paralympische sport. 
Chiara is in de paralympische sport uitgebracht door Demi 
Vermeulen op Z2-
niveau. Samen 
hebben zij voor de 
KNHS vele 
dressuurwedstrijden 

op hoog niveau gelopen.  
Op 22 april 2015 is Chiara naar de Binckhorst gekomen. Chiara 
hebben we in bruikleen. Ze blijft eigenaar van stal van Baalen. 
Chiara is dikke vrienden met Winston, die naast haar in de stal 
staat. Chiara gaat het liefste op buitenrit, maar ze loopt ook 
braaf haar rondjes is de bak. Chiara is het grootste paard van 
de manege en is voor een hele groep ruiters een fijn paard.  
 
 
 

Deze ruiter stelt zich voor 
Vanaf de volgende nieuwsbrief willen we in deze het woord geven aan één van de ruiters van de 
manege. Deze ruiter mag een stukje over zichzelf vertellen (wie hij/zij is, wat hij/zij leuk vindt, hoe oud 
hij/zij is etc) of een stukje over het paardrijden. Maar er mag ook een verhaaltje, gedicht of een 
tekening aangeleverd worden. Alles mag en niets moet. In de komende periode zullen wij iemand 
benaderen om voor de volgende nieuwsbrief iets te maken. 
 

 

Vrijwilliger aan het woord 
In deze allereerste nieuwsbrief is het woord aan Jolanda Schellekens om wat meer over zichzelf en 
over de manege aan jullie te vertellen. 
 



Wat bijzonder om als 1e een woordje te mogen schrijven in 
deze nieuwsbrief.   
Ik ben heel erg blij dat dit nu gerealiseerd is. Er zullen  de 
komende tijd nog meer dingen gerealiseerd worden die al 
lang in de planning zijn.  Allemaal mede dankzij de hulp van 
een hele groep fanatieke, betrokken vrijwilligers. Momenteel 
zijn er ruim 30 vrijwilligers op manege de Binckhorst  die 
wekelijks ons ondersteunen. En niet alleen met de 
paardrijlessen. Maar ook heel veel hand en span diensten 
verrichten rondom de manege.   
Te denken aan onderhoud van bv  de rijbak, de 
mestcontainer, weide beheer, maken van een nieuwsbrief, 
werkgroepen, verbouwing . Maar ook het wassen/vlechten 

van de paarden voor een wedstrijd. Nog een extra keer gaan kijken omdat een van de paarden niet 
helemaal fit is. Omdat ik anders niet kan slapen.  Een bezoek brengen aan de paarden als ze op de 
weide staan ivm vakantie. Het schoffelen van de beukenhaag. Om 5 uur je bed uit gaan om Nicole op 
te halen, omdat die  ook graag bij de opnames aanwezig is van Corporate trailer. Het vervoer van de 
paarden door de Brabantse Paardentaxi. Samen een hapje en drankje mee nemen op de afscheids 
avondvan  de stagiairs. Tja, en zo kan ik de lijst nog veel langer maken.  Heel hartelijk dank dat we dit 
samen doen voor een hele groep bijzondere mensen! 
 
En ja verder weten jullie alles al over me! Toch? 
 

 

Agenda 
- 16 & 17 september: Shamao Fair 2016 :  Kermis voor iedereen (cliënten, familie, vrijwilligers, 

vrienden, personeel etc) op terrein de Binckhorst van Cello 
- 17 september: Sport eXperience in Vught 



 
- 18 september: ruiterfestijn Heusden 
- 19 september: Informatieavond voor ouders/begeleiders/vrijwilligers 
- 5 & 6 november: Lego bouw evenement. Georganiseerd door  Lions Rosmalen. De opbrengst 

van dit evenement komt ten goede voor manege de Binckhorst. Samen met nog 2 andere 
doelen. 

 
 

Wij feliciteren 
- September: 

RUITERS: Adrie v Schayck, Maira Klerkx-Borges, Bram Coolen, Danny Jacobs, Rob vd 
Boogaard, Janienke Kreling, Rosie v Oers en Wendy v Hoof 
VRIJWILLIGERS: Peter Sanders  
 

- Oktober: 
RUITERS: Tonny vd Broek, Jeffrey v Gent, Fleur Sarphatie, Jasper Kemkens, Romy Struijk, Nino 
vd Graaf en Dineke v Nistelrooy  
VRIJWILLIGERS: Irina Kosareva, Andre van de Biezen  
 

- November: 
RUITERS: Floor Pennings, Rene Timmermans, Roel vd Berg, Rob v Dinther, Jun Beets, Floor 
Vissers, Julian v Hooff, Casimir Heufkens en Sam Vogel  
VRIJWILLIGERS: Tessa Ronden, Nicole van Drongelen, Jessica van de Griendt   

 

 

Quizhoekje 
In deze eerste uitgave van de nieuwsbrief is er nog geen puzzel of quiz, maar een prijsvraag. We zijn 
zoekende naar een originele naam voor de nieuwsbrief en we willen eenieder oproepen mee te 
denken. Dus mocht je een idee hebben, schrijf deze op een briefje en geef dat aan Jolanda, Maria of 
Rafaela.  Diegene die de mooiste naam verzint, krijgt een gratis paardrijles! 
 

Manege de Binckhorst 
Waterleidingstraat 2 

5244 PE Rosmalen 
Tel. 088-345 17 83 

Mob. 06- 46 60 13 55 
http://www.manegedebinckhorst.nl/ 

Facebook: Manege De Binckhorst 
 

http://www.manegedebinckhorst.nl/

