
 

 

Wanneer kan er huifbed
worden gereden?
Wij rijden op afspraak op vrijdag.
• € 12,50 per rit (netto tijd 20 minuten)

therapeutisch rijden
• € 25,00 per rit (netto tijd 20 minuten)

recreatief rijden
Vooraf intake en bij voorkeur met toestemming
van arts en/of fysiotherapeut.

Veel mensen  
verblijden met
Huifbedrijden

Waarom een intake gesprek?
Veilig huifbedrijden betekent belangrijke 
informatie delen met de menner. Het is van 
belang dat de menner de juiste wijze van 
huifbedrijden kan bepalen door kennis te 
nemen van de fysieke en mentale situatie van 
de ruiter. Wij vragen geen medisch dossier, maar 
willen wel goed voorbereid en veilig met onze 
ruiters huifbedrijden. Daarom vragen wij uw 
vertrouwen, wij zijn ons er terdege van bewust 
dat het om zeer persoonlijke informatie gaat en 
willen u laten weten dat wij met deze informatie 
dan ook vertrouwelijk om zullen gaan.

 

Contact:
E-mail: info@huifbedrijdenbarneveld.nl  
Website: www.huifbedrijdenbarneveld.nl 
Facebook: Stichting Huifbedrijden Barneveld 
Twitter: @huifbedrijden
IBAN nr.: NL86RABO0156818310

t.n.v. Stichting Huifbedrijden Barneveld



Wat is huifbedrijden eigenlijk?
Een huifbed is een stalenframe op wielen, het 
bed is wendbaar. In dit frame lopen 2 speciaal 
getrainde paarden. Boven de paardenruggen is 
een soepel, katoenendoek gespannen, waarop 
de deelnemer ligt. Door de loop beweging 
van de paarden en hun warmte wordt het 
lichaam van de deelnemer op natuurlijke wijze 
gemasseerd en in beweging gebracht. Het 
therapeutische doel van het huifbedrijden is het 
verminderen van klachten 

en beperkingen door gebruik te maken van de 
driedimensionale beweging van de twee paarden. 
De bewegingen bevorderen de doorbloeding van 
spieren, ledematen en organen en bevorderen 
de stofwisseling en ademhaling. Huifbedrijden 
brengt rust en ontspanning, maar boven al is 
het een plezierige ervaring voor de deelnemer. 
Achter de paarden bevindt zich op de bok de 
huifbedmenner.

Voor wie is huifbedrijden dan bedoeld? 
Deelnemers aan huifbedrijden hebben vaak meer-
voudige beperking, maar denk daarnaast ook aan 
mensen met spieraandoening, epilepsie, stofwis-
selingsziekten, COPD, MS, reuma, dementie of 
dwarslaesie. Al deze aandoeningen maken dat kin-
deren of volwassenen belemmerd worden in hun 
bewegen, terwijl bewegen juist voor hen zo goed 
is. 
Huifbedrijden kan een welkome afwisseling zijn 
en past prima binnen een programma voor revali-
datie.

Waar is het huifbedrijden gefaciliteerd?
Onze thuishaven vinden wij bij Manege Zwanen-
burg aan de Ringlaan 6, 3794 MV De Glind.
Met goed weer rijden wij heerlijk in de 
buitenlucht op en rondom het terrein van de ma-
nege.

Wil u een reservering maken voor een 
huifbedrit mail ons dan via:

info@huifbedrijdenbarneveld.nl

Wij nemen graag contact met u op.




