
Secretaris vacant 
Al geruime tijd is de functie van secretaris vacant. Dat merken we we.! 
Vele handen maken licht werk en, andersom. Helpen jullie mee zoeken? 
Het bestuur wil vast kennis maken! We horen het graag...

Niet allen kennen we Yvonne als bestuurlid maar vooral uit de 
Activiteitencommissie. Door haar zwangerschap (tweede) en haar 
chronische ziekte is ze voorlopig even buiten beeld. Goed besluit: moeder 
en kind gaan voor. Dus veel hoefijzers van geluk voor Yvonne!

 
Stukjes schrijven, er een plaatje bij zoeken, dat doen we al heel lang 
digitaal. De Nieuwsbrief van de SAP ook al een paar jaar. Scheelt print- 
en drukkosten en (met name) portokosten. Dit jaar zijn we begonnen 
met de sponsoren digitaal te benaderen. En nu is In Stap aan de beurt. 
Verdwijnen dan die leuke blauw boekjes? Nee, maar als we ze niet meer 
bij de drukker hoeven aan te bieden en niet meer hoeven te versturen…..  
Veel bedrijven doen dat al zo. Op die manier kunnen onze sponsoren met 
een eenvoudige “doorzenden” nog meer reclame maken voor de SAP. 
Marjon Schaeffer is 

Yvonne Goosen

Digitaliseren

bezig om te kijken in 
veelal geen zoekkosten vergoeden maar wel het hoeverre dat kan. Wil 
paard. je voortaan de In stap 
En de uren van de instructie moeten wel worden digitaal ontvangen, 
betaald. Wie helpt!dan graag een mailtje 

naar 
sapkampen@gmail.co

Wat de SAP van andere m
opleidingen voor ruiters 
onderscheid is het werken met  
ruiters met een beperking. Dat Marjon heeft contact 
blijft een specialisme. De met Boersma Internet (www.boersmainternet.nl) 
landelijke Federatie Paardrijden die bereid is om met haar de website opnieuw op 
Gehandicapten (FPG) organiseert te zetten. Was die dan niet goed? De website was 
hiervoor speciale cursussen: prima maar de modernere website programma 
Instructeur Paardrijden bieden meer mogelijkheden. We gaan kijken of we 
Gehandicapten (IPG). Daniela na de zomer die cursus die kunnen benutten. Het zelf downloaden van 
volgen. Een theoretisch deel en een praktisch deel. paardenfoto’s o.i.d. , of het op je gemak thuis 
Inclusief stages. Dus best pittig!. De opleiding loopt lezen van oude digitiale nieuwsbrieven. We zijn 
van oktober 2012 tot juni 2013 en is in Arnhem.erg benieuwd. Verdwijnt daarmee In Stap? Nee 
 hoor. Misschien dat we het wel in een andere vorm 

doen, maar de gedrukte versie blijft voorlopig 
Omdat de SAP een erkend leerbedrijf is , met een bestaan.
erkende stagebegeleider, komen er ieder jaar weer 
studenten voor hun praktijkopleiding bij ons. Dit jaar 
was ook weer succesvol. Voor het volgende schooljaar Moe word je er van. En een erg fijne bezigheid is 
loopt het nog niet zo’n storm.het ook niet altijd. Even een paard voor de SAP 

zoeken. Velen, en Daniela niet in het minst, surfen 
zich helemaal een slag in de rondte. (Het 

Jan Dolfsma (penningmeester) en Arend Schilder slagingspercentage ligt rond de 10%) Daarna zijn 
(Stal- en Weidemeester) nemen na jaren van trouwe er de bezoekjes, de proefperiode, de 
dienst afscheid van het Hippisch Centrum. Ze worden onderhandleingen over prijs en voorwaarden… 
opgevolgsd door Monique van de Beek en Gerard Maar als er dan ook resultaat is (kijk maar in de 
Hulsman.stallen) dat is het ook prima. Probleem voor de 

SAP is dat gulle gevers 

 Daniela op IPG!

Website

Stages

 Paarden zoeken

Hippisch Centrum

           
         Adres manege

            Zwartendijk 17
            8265 PD Kampen

        
  Instructrices            

Daniela Lieftink
            Yvonne Spielhagen

            
Tel. 038-3336455

            www.zwartendijkruiters.nl
  

            redactie adres    
          Sapkampen@gmail.nl



 Bezoek door twee wethouders

landdag

De SAP-
balans

Lions

 Verantwoordelijkheid van vrijwilligers

Collecte Herinrichting van de 
zadelkamer

boormachine. Voordeel is dat Johan vooral op de 
maandagavond gaat klussen. Nadeel is dat een 
boormachine lawaai maakt.Al ruim een jaar zijn mensen van FRION uit Zwolle, 

veelal op de donderdag, op de manege aan het werk. 
De SAP hoopt dat de gemeenten Kampen en Zwolle 

We kunnen terugkijken op een fantastische Landdag, de handen ineen slaan, zodat de samenwerking van 
ik heb veel positieve reacties mogen ontvangen.de Zwartendijkruiters met het Zwolse Frion kan 
Jammer dat er weinig bijkomende activiteiten waren blijven bestaan. Om die reden brachten de 
voor de ruiters,  maar dit wordt dan ook in de zorgwethouders van Kampen en Zwolle, Lidi Kievit en 
evaluatie meegenomen.Erik Dannenberg, donderdag 7 juni ons een bezoek. 

Om met eigen ogen te zien hoe de SAP de combinatie  Complimenten gekregen van vele ouders. Ook een 
van paardrijden en het bieden van een beschermde groot compliment van Alice Westera, eigenaresse van
werkomgeving voor mensen met een beperking vorm Yesmee. Ze vond onze vrijwilligers en ruiters erg 
geeft. Maar door nieuwe wetgeving is dit straks lieve mensen met veel respect voor elkaar maar ook
wellicht niet meer mogelijk, omdat de SAP dan niet voor de paarden. 
meer voor mensen buiten de gemeentegrenzen mag Fijn om dit te 
werken. SAP en FRION pleiten er dan ook voor dat de horen van iemand 
beide wethouders zich sterk maken voor het initiatief die zo maar even 
in Den Haag vanuit het samenwerkingsverband bij ons 
Zwolle-Kampen Netwerkstad. "binnenwandelt" 
  en "ons

gebeuren" totaal 
blanco observeert 

De kern van de en meemaakt.
werkzaamhede  
n van de SAP Wellicht dat onze 
hangt af van SAP-spelregels 
het evenwicht hiertoe hebben 
tussen de bijgedragen, 
aantalen laten we deze lijn 
paarden – met elkaar dan
vrijwilligers – ruiters – lessen. Als een van die items ook vooral 
uit de pas loopt, is het evenwicht verstoord: blijven vasthouden. Ik 
paarden in de stal, vrijwilligers in de kantine, lessen ben in ieder geval 
onbenut en ruiters thuis. zeer tevreden.
Door de moeizame zoektocht naar nieuwe paarden grt Daniela
en het afnemen van het aantal vrijwilligers, wordt die 
balans dubbel verstoord. Reden voor het bestuur om 
daar ernstig over na te denken. Want naast de De lions (Erik Jan van Oort) doet koek en sopie: de 
organisatorische rompslomp is er ook een opbrengst voor de SAP voor de aanschaf van de 
exploitatieprobleem. Alles kost wel geld en de vervanger van Karstad!
inkomsten blijven achter. Na de zomer komt het 
bestuur met voorstellen. Denken jullie mee?  Ik ben er heel even geweest om te kijken m.n. bij de 

koek en zopie bij vrijwilligerscentale (bemand door 
Herma en haar man!) en walkatearchief.

Bij het afnemen van het aantal vrijwilligers, we 
 

spraken er al vaker over, nemen de werkzaamheden 
De mooie foto van Daniela met twee ruiters en twee 

per vrijwilliger toe. Tenminste, de hoeveelheid werk 
paarden hing op beide plekken diverse malen en in 

neem niet af. Dat betekent dat we allen een stapje 
posterformaat. Erg mooi.

harder moeten lopen, wat misschien slimmer is, 
 

elkaar beter moeten helpen. Als we met elkaar 
Ik ben erg vereerd dat de Lions dit voor ons doen!minder werk verzetten is dat niet goed voor de SAP. 
grt. MariekeEn dat willen we uiteraard niet. Suggesties? Graag!

Allereerst de complimenten van het Bestuur aan 
Maarten en Joke! Zij hebben weer hun uiterste best Stukje bij beetje gaan we alle 
gedaan om de collecte dit jaar tot een succes te vertrekken bij de SAP 
maken!aanpakken. De zadelkamer 
Dankzij onze deelname aan de collecte hebben we staat nu op het programma. 
ook een bijdrage van de FGS ontvangen voor de Naar een idee van de instructie 
organisatie van de spel- en dressuurdag, alsmede gaat Johan aan de slag. Met 
voor de Landdag 2012!



Alle vrijwilligers en andere betrokkenen hartelijk 
bedankt voor jullie inzet tijdens de collecteweek! Inmiddels 
Zoals jullie weten mogen wij als SAP een gedeelte hebben jullie 
van de opbrengst van de collecteweek besteden aan Faith allemaal al 
de SAP. Dit jaar heeft de collecte in Kampen bijna wel gezien. Ze is 
€3.000,- opgeleverd. Dit resulteert in een bedrag van door haar 
€ 900,00 voor de SAP! proefperiode 
Laten we volgend jaar proberen om dik over de heen en mag bij 
€1.000,- te komen! ons blijven. Ze 

doet het heel 
goed.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de mooiste 
dag. Toen hebben we meegedaan in de categorie 
'Toppers'! Die speciale categorie wordt per jaar 
toegekend aan een organisatie om mee te doen aan 
de Mooiste Dag.
Bij een volgend jubileum staan we absoluut op de 
lijst om weer als 'Topper' mee te mogen doen

Op de Spel- en Dressuurdag was dan toch de laatste 
Bedankt vrijwilligers! Zonder jullie kon het niet worden wat werk-dag voor Karstad.  Na 18 jaar trouwe dienst 
het nu wel is geweest! Een groot Feest! De ruiters hebben mocht hij dan eindelijk met pensioen. We hebben in 
het een hele fijne en leuke dag gevonden. Er hebben dit jaar stijl afscheid van hem genomen. 

Het schilderij van Ryan heeft inmiddels een prachtige wel 40 ruiters meegedaan aan onze spel- en dressuurdag – 
plek gekregen in de kantine. zo veel hebben we er nog niet eerder gehad! De opzet van 

het parcours vonden de ruiters erg leuk – om een poortje 
open te moeten doen. 

De foto is waarschijnlijk uit 1995. Een investering, 
volgens papieren bronnen van fl 168.000,- 

volgende pagina - KarstadNieuwsOpgebracht destijds door o.a. de Phelps stichting, de 
Postcode Loterij, de Toepclub Kampen, het 
Pasmanfonds de NFSG , de Stichting 
Kinderpostzegels, het Groot Burger Weeshuis en de 
gemeente Kampen. Zijn er nog mensen die 
iemand op de foto herkennen (buiten de 
toenmalige voorzitter Aart Kleijer)?

 

Faith

Mooiste Dag

Afscheid Karstad
Spel- en Dressuurdag

Uit de oude doos...



Lieve Ruiters, vrijwilligers en andere mensen die 
om mij geven,

Ik heb al weer een paar weken vakantie erop 
zitten en dacht: Ik laat de SAP even
weten hoe het met mij gaat! Dat is wel net zo 
netjes na al die jaren vol liefde,
vriendschap, werken en eten.. eten.. eten!

Toen ik hier aankwam was ik een beetje bang 
voor al die grote stoere gevlekte
kerels.. tot ze toch eigenlijk wel heel lief en 
onschuldig deden! Ik mocht met ze
grazen, met ze kroelen en ze lieten me alle 
lekkere plukjes gras eten. Samen slapen
en samen opstaan.. We zijn niet meer uit elkaar 
te krijgen nu! Ik heb 3 gloednieuwe
vriendjes en ik ben er trots op. Natuurlijk mis ik 
Melvin wel heel erg, maar met deze
tinkers kan ik ook heel leuk spelen.

Ik ben onlangs naar de tandarts geweest en naar 
de kapper. Ik wordt hier helemaal
verwend en daar ben ik blij om. Dit plekje is een 
super vakantieoord. Ik ben er dol op!
Bij de tandarts werd gekeken of ik haken had, en 
of mijn gebit er nog een beetje
mooi uitzag. Ik kreeg een groot ijzeren ding in
mijn mond en kon mijn tanden niet meer op
elkaar zetten. Toen ging een meneer in mijn
mond kijken met een lampje en voelde aan
mijn tanden. Alles is weer bijgevijld en ik kan
weer leuk lachen naar mijn overbuurvrouw.
Wat een knapperd is dat toch, je moest een
zien!

Ook ben ik naar de
kapper geweest zoals ik net vertelde! Mijn nieuwe 
baasjes hebben mij mooi ge
iedereen mijn getrainde lijf weer zien! Ik heb 
gelukkig mijn mooie sokken
mogen houden, en heb lekkere warme beentjes. De 
rest was in het begin wel e
beetje fris maar als het warm weer is loop ik echt 
liever in korte broek dan in ee
pak! Ik ben erg blij met mijn eigenaren!
Liefs, Karstad
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