
Beste lezer, lezeres,

Inmiddels is het jaar 2014 al in volle gang en heeft het even 

geduurd door alle omstandigheden voordat u weer een 

nieuwsbrief van ons op de muismat heeft gekregen.

Zo heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat onze 

voorzitter Steffen Hofstra na 7 jaar afscheid heeft genomen 

van de SAP. We willen hem nogmaals bedanken voor al het 

werk dat hij heeft verricht! 

Nu is het 2014. Marjon Schaeffer heeft de taak voorzitter ad 

interim op zich genomen. Gelukkig zet het hele bestuur z'n 

schouders eronder en samen gaan we ervoor om het 

paardrijden voor ruiters met een handicap betaalbaar en leuk 

te houden.

Wellicht heeft u ook gehoord over de situatie met het HCK. De 

SAP zit samen met de andere rijvereniging PSV onder de 

overkoepelende stichting : HCK. Na wat Landdag 14 juni 2014

bestuurswisselingen bij het HCK heeft Ep Kragt nu de Na vorig jaar het zonder een landdag te hebben moeten 

hamer weer opgepakt om de manege in goede banen te stellen, komt er dit jaar op 14 juni weer een Landdag. Deze 

leiden. Landdag wordt gehouden in Enter. Het thema is: Boerenleven!

We hopen op korte termijn de sfeer ten goede te Meer informatie hierover zal nog volgen, maar noteer alvast 

wijzigen, zodat er weer meer mensen, ruiters en paarden de datum in de agenda.

naar de manege komen.

Tillift perron

Spel- en Dresuurdag 12 april 2014 Begin maart hebben we ons standaard onderhoud aan de 

Het komt er al snel aan: onze jaarlijks terugkerend tillift weer gehad. Ruiters met een beperking kunnen door 

evenement. Dit jaar met een spectaculaire riddershow en middel van die tillift op het paard worden gezet. Heel fijn dat 

jonkvrouwen! Komt u/ kom jij ook? 's Morgens rijden een aantal van onze paarden al zo keurig stilstaan onder de 

onze ruiters hun behendigheidsproef en 's middags komt tillift en weten wat er van ze wordt verwacht. Een pluim voor 

er een spetterende riddershow! Daarnaast hebben we deze paarden!

ook dit jaar onze verloting waarvan de prijzen op die dag 

zullen worden getrokken. 

Flessenactie

In de maanden januari en februari hebben we een 

flessenactie gehad bij de jumbo op het penningkruid. Jumbo: 

heel hartelijk bedankt voor de mogelijkheid dat men z'n 

statiegeld kon doneren aan de SAP! We begrepen dat het toch 

om een mooi bedrag gaat – alle gulle gevers die hebben 

gedoneerd via het automaat heel hartelijk bedankt! Ook grote 

beetjes helpen!
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Matcho

Afgelopen maand hebben we afscheid genomen van 

Matcho. Vanwege het teruglopend aantal ruiters was het 

niet meer haalbaar om 9 paarden te onderhouden bij de 

SAP. Daarbij is toen voor Matcho gekozen om te verkopen. 

Matcho is een schat van een paard, een echt knuffeldier 

maar wij hadden helaas geen geschikte ruiters meer voor 

hem. Daarom hebben we met pijn in ons hart en een traan 

op de wang gezocht voor een geschikte baas voor Matcho. 

Onze instructrice Daniela Lieftink is hier heel druk mee 

geweest. Gelukkig hadden we veel reacties waarvan  zij de 

beste heeft uitgekozen. De nieuwe baas is een schot in de 

roos voor Matcho.

Frezen kleine bak

Onze kleine bak is gefreesd. De bakvlokken zijn weer goed 

opgeschud! Dit heeft tot gevolg dat de paarden weer een 

stuk prettiger kunnen rondlopen omdat de bodem meer 

veert. 

Kippen

Op de manege hebben we er wat gasten bij. Een drietal 

kippen houdt samen met de haan huis in de stallen van de 

SAP. Aangezien we onze deuren open hebben voor de 

paarden lopen er ook wel eens andere gasten naar binnen. 

De paarden vinden het prima dat er wat nieuw volk 

rondloopt. Momenteel echter hebben ze in de gaten dat 

het voer voor de paarden ook lekker is. Elke middag/ 

avond wordt er namelijk alvast een dubbele portie voer 

klaargezet voor de paarden. Zo kan degene die vroeg op de 

ochtend onze paarden voert, de brokken eenvoudig aan de 

paarden geven. Deze brokken staan dan klaar in emmertjes 

voor de stallen. Onze nieuwe gasten zijn er werkelijk als de 

kippen bij en slaan dan toe op het klaargezette voer. Mocht 

u nog kleine (yoghurt)emmertjes hebben met een deksel 

en een handvat zijn we daar zeer blij mee, dan kunnen we 

de emmers afsluiten.

Tohoposate

Op 26 maart is de volgende editie van de Tohopesate. Dit 

initiatief heeft als doel om bedrijven en maatschappelijke 

organisaties zoals de SAP samen te brengen. Op de 

beursvloer geldt het recht van vraag en aanbod. Een bedrijf 

sluit een match met een organisatie en die levert dan in 

ruil daarvoor een tegenprestatie. 

De match word voorgelegd aan de notaris om zo duidelijk 

te formuleren wat de onderlingen afspraak is. Vorig jaar 

was er vooral ingezet op kwalitatief goede matches, in 

plaats van zoveel mogelijk matches sluiten. Om dat te 

bewerkstelligen is er een maximum van 3 matches per 

maatschappelijke organisatie gesteld. 

Ook dit jaar zullen Marieke Renne en Marjon Schaeffer 

vanuit het bestuur deelnemen aan de Tohopesate om zo 

goede matches te sluiten voor de SAP!

Rabo Stimuleringsfonds

Ook dit jaar hebben we meegedongen om in aanmerking 

te komen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds.  We 

willen de Rabobank heel hartelijk bedanken voor het geld 

wat ze voor onze stichting beschikbaar hebben gesteld! 

We willen ook graag de Rabo-leden bedanken dat zij op 

ons SAP-project hebben gestemd, waardoor onze bijdrage 

met 10% is verhoogd. Met dit geld kunnen we het 

aangepaste paardrijden betaalbaar houden.

Yvonne Gosen en Reinette Kippers zijn dit jaar namens de 

SAP naar de Rabo Impuls geweest. De avond was in het 

Odeon, waar aansluitend een rondleiding was in de 

Fundatie.

Paarden

Ché is een ontzettend goed en fijn paard. Wat heeft hij al 

veel lessen gelopen! Ché is zijn gewicht in goud waard. 

Helaas is hij momenteel kreupel. We hebben er al naar 

laten kijken, maar worden er niet echt wijs uit wat er met 

hem aan de hand is. Binnenkort komt de hoefsmid langs 

en wanneer dat ook niet tot verbetering leidt, moeten we 

met Ché naar de dierenkliniek in Wapenveld. Wellicht dat 

overbelasting een rol speelt, maar dan zou het nu wel 

moeten verbeteren. We hopen op het beste, maar anders 

laten we echt de artsen naar hem kijken.



Helaas is Zarola ziek geworden door de slechte kwaliteit 

van het voer. Daardoor heeft ze last van haar maag. Ook 

had ze al last van haar rug, waarschijnlijk doordat het zadel 

niet een goede pasvorm heeft. We hopen dat ze 

langzamerhand opknapt. De osteopaat komt binnenkort 

langs en dan hopen we te horen dat ze een goede 

vooruitgang heeft geboekt zodat ze weer gereden mag 

worden. Vanaf december is ze voornamelijk gelongeerd om 

haar wel in conditie te houden.

Joe is een superpaard. Helaas heeft hij net zo'n sterke wil 

en wanneer een ander paard aandacht krijgt, wil hij dat 

ook. Dat uit hij door met zijn benen tegen de staldeur aan 

te schoppen. Doordat hij zo sterk is schopt hij zijn eigen 

hoef stuk. Op dit moment heeft Johan zijn volledige stal 

behangen met oude gymmatten. We hopen dat dit een 

verbetering geeft aan zijn benen. Momenteel mag Joe dus 

alleen maar staplessen doen, omdat zijn been weer 

volledig moet genezen.

Melvin en Faith doen het prima, maar ze hebben beide last 

van mijt. Binnenkort worden ze ook nog eens behandeld 

met een heel speciaal soort shampoo tegen mijt. Voor 

mensen heeft dit geen nadelige gevolgen, alleen voor de 

paarden zelf. 

Rimmy heeft een melanoom. Omdat we dit paard absoluut 

niet kunnen missen, het is echt een schatje overwegen we 

dus om dit operatief te laten verwijderen. Op dit moment 

proberen we de groei van de tumor terug te dringen met 

zalfjes. Wanneer dit echter niet het gewenste resultaat 

heeft laten we Rimmy wel opereren.

Chico en Lady doen het goed, maar dit is dankzij het feit 

dat ze goed worden bijgereden. Het blijven dieren en geen 

machines. Er kan dus altijd wat mee zijn. Momenteel lijkt 

het alleen wat veel te zijn. We hopen dat onze paarden 

snel weer allemaal opknappen! 

Zadels

Het is steeds een hele kunst om het 

juiste zadel op de juiste pony te plaatsen. Vooral voor Lady 

en Zarola zijn er problemen met het zadel. Het is dan ook 

fantastisch dat de Stichting C.A.S. Kampen ons in 

aanmerking heeft laten komen voor een subsidie voor de 

aanschaf van 2 nieuwe of gebruikte zadels!

FPG vergaderingen

Naast het feit dat we veel vrijwilligers nodig hebben 

tijdens de lessen is het bestuur ook druk bezig om alles 

organisatorisch in goede banen te leiden. Daar komen 

bijvoorbeeld ook vergaderingen bij van organisaties waar 

we als stichting bij zijn aangesloten. Zo zijn Marjon 

Schaeffer en Marieke Renne recent nog weer naar een 

FPG vergadering in Meppel geweest.  Als stichting zijn we 

voornamelijk aangesloten bij de FPG voor de opleiding van 

de instructie. Zo kunnen we goed en adequaat lesgeven 

aan onze ruiters. Hun welzijn en ontwikkeling staat bij ons 

op nummer één. Momenteel overweegt de FPG om zich 

aan te sluiten bij de KNHS. Om die ontwikkelingen te 

volgen en bij te blijven bij de ontwikkelingen in de FPG is 

het dus ook nodig om naar dit soort vergaderingen te 

gaan.

Tommy Hilfiger

Met dank aan de FPG mochten we inschrijven op een 

verloting van een aantal handige paardenspullen zoals 

dekjes en hele mooie paardrijlaarzen. Deze zullen we op 

de spel en dressuurdag verkopen voor de SAP. 



Jaarverslag

Het bestuur is druk bezig met het jaarverslag over 2013. 

Op dit moment is de laatste hand aan het document 

gelegd. Dank voor alle inzet van instructie, stagiaires, 

vrijwilligers en bestuur zodat we mooie zaken te melden 

hadden afgelopen jaar. U kunt dit verslag op onze website 

vinden. 

Ook de voorbereidingen voor de jaarrekening van 2013 zijn 

tijdig afgerond, zodat de accountant voor 1 april 2014 de 

jaarrekening 2013 kan samenstellen. 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 moeten namelijk 

voor 1 april bij de gemeente en diverse andere instanties 

zijn ingeleverd. Onze secretaresse Reinette zorgt ervoor dat 

alle documenten op het juiste moment op de juiste plaats 

zijn. Bedankt Reinette voor al je werk hierin!

Stagiaires

De SAP heeft naast vrijwilligers ook stagiaires. Zoals de 

vrijwilligers er zijn voor de mogelijkheid tot aangepast 

paardrijden, houden de stagiaires zich bezig met de ruiters. 

Momenteel zijn ze bezig met een Ruitervolgsysteem. Dit 

houdt in dat er voor elke ruiter individueel een plan wordt 

geschreven waarin de vorderingen worden bijgehouden en 

waarin eventuele leerdoelen opgeschreven kunnen staan. 

Zo kunnen we het beste uit de ruiters halen. Voor niet 

iedereen hoeven de leerdoelen zo hoog in het vaandel te 

staan. Sommige ruiters vinden het geweldig heerlijk om te 

kunnen lessen en dat is natuurlijk ook prima. Zo is er voor 

iedere ruiter precies wat wils.

Nieuwe stagiaires

Op de maandagmiddag hebben we 3 nieuwe stagiaires van 

de Landstede.

Emma, Sanne en Kyra komen ons team tot de 

zomervakantie versterken.

Emma is al op 27 januari begonnen en Sanne en Kyra zijn 

rond de voorjaarsvakantie begonnen. Emma weet al veel 

van paarden, maar Kyra en Sanne moeten nog alles leren. 

Soms hebben ze hulp van onze andere vrijwilligers.

Op de maandagmiddag hebben we ook weer 2 

maatschappelijke stagiaires van Ichtus College. Ze zullen 

ongeveer 10 weken onze paarden en ruiters verwennen. 

Franciska en Joyce hebben allebei paard gereden, dus 

kunnen ze veel voor onze paarden betekenen.

Scholingsavond

Op 19 maart hebben we weer een scholingsavond voor 

vrijwilligers en stagiaires. Op deze avond worden 

belangrijke items behandeld. Deze avond zal in het teken 

staan van communicatie.

We hopen dat veel vrijwilligers en stagiaires deze avond 

zullen bezoeken.

Agenda

15 maart                            Tank S Rally  

30 maart tot 5 april          FPG Collecte 

12 april                               Spel en dressuurdag 

14 juni                                 Landdag 

21 juni                                Vrijwilligerswedstrijd



Geld voor ranja en biks 
 
Meestal merk je weinig van alles wat er achter de 
schermen geregeld wordt. Maar er is bijvoorbeeld 
geld nodig om te kunnen paardrijden en rijlessen 
bij de SAP te volgen. Uit allerlei potjes krijgt de 
SAP geld en één potje is die van Fonds 
Gehandicapten Sport. Daar collecteren we ook 
zelf voor. Eind maart/begin april gaan we dat 
weer doen. Help jij mee? 
 
Het Fonds Gehandicapten Fonds (FGS) helpt sportverenigingen. Niet zomaar sportclubs, 
maar sportclubs die extra hulp nodig hebben omdat ze mensen laten sporten die extra hulp of 
spullen nodig hebben. Misschien heb je wel eens iemand gezien die een been of een arm mist 
door een ongeluk. Met een prothese (een nepbeen of neparm) kunnen zij dan toch aan hun 
conditie werken en plezier hebben in sport. Er zijn zelfs gehandicapte sporters die de 
Olympische Spelen halen, al zijn dat dan aangepaste Spelen. 
 
Bij de SAP mist gelukkig niemand een hele arm of been maar wij hebben wel extra hulp 
nodig om fijn te kunnen rijden. Daarom zijn we blij met het FGS die ons helpt met geld. En 
ook voor andere sporters die extra hulp nodig hebben, is dat heel fijn. Daarom collecteren we 
één keer per jaar in onze plaats om het FGS te helpen aan geld. Een deel van het geld dat we 
ophalen, mogen we direct zelf houden. 
 
Dit jaar collecteren we van 31 maart tot en met 5 april in Kampen. Als je één avond of vaker 
mee wilt lopen, krijg je van ons een collectebus en tips hoe je het moet doen. Je kunt ook 
samen met een vriendje lopen of met je ouders of begeleiders misschien! Ik deel iedereen zo 
in dat ze in de eigen straat of omgeving kunnen lopen. Meestal zijn de mensen aan de deur 
heel aardig. Als het lekker weer is, kun je heerlijk lopen en zo zie je nog eens wat van je eigen 
omgeving. 
 
Vaak ben ik donderdag aan het eind van de middag op de manege. Maar je mag me ook e-
mailen (HCK@MrM.nl) of bellen natuurlijk (06-41591254). Als iedereen zich zelf opgeeft 
bij mij, hoef ik bij niemand te gaan zeuren of je meehelpt – grapje! 
 
Ik ben benieuwd en ik hoop dat we voor onszelf en voor anderen een hele goede collecte gaan 
lopen. Vergeet niet wat al die ranja voor de ruiters en de biks voor de paarden kost! Veel 
plezier, ook met het paardrijden bij de SAP natuurlijk! 
 
Maarten van Gemert 
 

 
 



sponsors
De Stichting Aangepast paardrijden is heel blij met haar sponsors. Deze bedrijven helpen
ons om het aangepast paardrijden betaalbaar te houden. Hartelijk dank voor uw steun!

Van Gelder Stichting
Kampen


