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Manege De Veerkracht
Jan is geboren in het zadel. Het kon niet uitblijven dat hij ooit intensief met paarden zou gaan 

werken. “Mijn ouders hadden al voor m’n geboorte een pony voor mij klaarstaan. De liefde 

voor paarden is mij dus met de paplepel ingegoten. Ik geef sinds mijn 16e paardrijlessen: 

Mijn eerste eigen bedrijf was een handelsstal in Beugel. Helaas brak ik mijn rug, waardoor 

ik zelf geen paard meer kon rijden. Vervolgens ben ik met mijn paarden les gaan geven. Zo 

is de manege ontstaan. In 1999 hebben we dit bedrijf in Heumen gekocht en een doorstart 

gemaakt met de manege. We zijn erg trots op hetgeen we hebben bereikt en zijn blij met 

de mooie dingen die we tot stand kunnen brengen, zoals nu met Hulphond Nederland.”

Therapie met paarden 
op Manege De Veerkracht
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Hulphond Nederland wil graag zoveel 
mogelijk mensen helpen. Dit doen we met 
onze ‘eigen’ honden, maar we zoeken ook 
graag de verbinding met andere organisaties 
en  instanties. Met Paardensportcentrum 
De Veerkracht (Heumen) hebben we een 
prachtige samenwerking. We bieden hier de 
therapeutische sessies met paarden.

Dit is niet alleen voor ons een mooie aanvulling 
op onze dienstverlening, maar ook voor de mane-
ge. Jan en Janneke Janssen zijn de eigenaren van 
Paardensportcentrum de Veerkracht. Zij zijn de 
drijvende kracht, maar worden ondersteund door 
een aantal enthousiaste vaste medewerkers én een 
heleboel helpende handen. Jan en Janneke vullen el-
kaar prima aan: Jan is voornamelijk tussen de paar-
den te vinden, onderhoudt het contact met klanten 
en zorgt ervoor dat alles op stal goed is geregeld. 
Janneke is meer achter de schermen actief met de 
(personeels)administratie, het bijhouden van de 
entingen, de hoefsmid en allerlei andere zaken, die 
bij een grote manege spelen. 

Mens en dier samen op de bres
Janneke: “Het is geweldig om samen met Jan deze 
manege te runnen. We kennen elkaar al lang en 
Paardensportcentrum de Veerkracht bestaat in 
deze vorm sinds 1999. Vóór die tijd was Jan ook 
al actief in de paardenbranche. In 2012 maakten 
we een moeilijke periode door, toen de manege 
werd getroffen door een virus. De manege is zes 
weken dicht geweest. In die periode zijn er vijf 
paarden overleden. De andere paarden hebben 
we met zware therapie weer op de been gekregen. 
Ons hele leven draaide in die tijd om de zorg voor 
de paarden. Ria Janssen, destijds de vriendin (nu 
echtgenote) van Eric Bouwer, de algemeen direc-
teur van Hulphond Nederland, was in die periode 
één van onze klanten. Zij zag wat de paarden voor 
ons betekenden en trok zich ons leed bijzonder aan. 
Samen met Ria hebben we de ‘Animal Assistance 
Foundation’ opgericht. Deze stichting had als doel 

om mens en dier te verbinden; om die twee elkaar 
te laten helpen. Via Ria is ook de samenwerking met 
Hulphond Nederland ontstaan. Op dit moment gaat 
het weer erg goed met ons en de paarden. We heb-
ben 47 eigen paarden en 13 pensionpaarden. Ons 
bedrijf bestaat verder uit twee binnenrijbanen, een 
buitenrijbaan, vijf hectare grasland en een horeca-
gelegenheid. Wij stellen hiervoor onze accommoda-
tie en de paarden beschikbaar.”

Therapeutische sessies met paarden
Sinds maart van dit jaar zijn op Paardensport-
centrum de Veerkracht therapeutische sessies 
in samenwerking met Hulphond Nederland van 
start gegaan. Die zijn voor de manege een mooie 
stimulans, maar hebben ook grote meerwaarde 
voor de cliënten van de stichting. Jan: “Paarden 
leven in het ‘nu’ en reageren direct op wat er op dat 
moment speelt, dus ook op menselijk gedrag. Een 
paard reageert op wat hij of zij waarneemt en heeft 
geen oordeel over iemands gedrag. Paarden geven 
dus een hele pure vorm van feedback. De paarden 
worden continu gecheckt op lichamelijke en psy-
chische gezondheid. Na de therapie kijken we naar 
de behoeften van het paard en ook daar spelen we 
op in. Een paard wordt maximaal vier uur per week 
ingezet. Deze uren verdelen we evenredig over twee 
dagen.”

Janneke: “Bij ons zijn alle faciliteiten die voor de 
therapie van Hulphond Nederland nodig zijn, 
aanwezig. En ook aan de hulphonden, die soms 
met de cliënten meekomen, is gedacht. We hebben 
een aparte ruimte waar de hond tot rust kan 
komen als hij of zij ook heeft deelgenomen aan 
de therapie. Samen met Suzanne van der Linden, 
therapeut bij Hulphond Nederland, kijken we welke 
paarden het meest geschikt zijn voor de therapie. 
Suzanne onderhoudt het contact met de cliënten en 
bepaalt welke therapie er ingezet wordt. Zij is twee 
dagen per week bij ons op de manege. Wij hopen 
op een langdurige samenwerking met Hulphond 
Nederland.” 
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