
Yvonne Gosen – Diephuis

Joe

Ons bestuurslid Yvonne heeft, samen met haar man, 

gezinsuitbreiding gehad. Op 28 november is Silke geboren. 

We wensen haar heel veel plezier en sterkte bij de opvoeding 

van dit lieve meisje.

Big Joe is inmiddels aangekomen bij de SAP. 

Deze nieuwste aanwinst lijkt zich naadloos 

aan te passen. Hij is 12 jaar oud en is een 

Irish Cob. Hij heeft zelfs de plaatselijke 

sinterklaas geholpen.  We hopen dat het zo 

goed blijft gaan, maar Joe is aardig gewend 

aan het verkeer en niet zo snel ergens van 

onder de indruk, kortom het lijkt ideaal! Hij 

zal ook voor het backriden worden 

opgeleid. Let op: mocht Joe tegen de stal 

aanschoppen, geef hem vooral geen 

aandacht (even 

die dagen 
nog wat vrijwilligers erbij zouden krijgen voor het komende 
jaar. 

Zoektocht paardennegeren: hij krijgt al aandacht genoeg)!
Met Joe en Ché erbij zijn we bijna op volle sterkte qua 
paarden-aantal. We zoeken echter nog één D/E- pony. Het 
liefst een New Forest of Connemara. Mocht je nog iemand Het heeft even geduurd, maar Goldy is dan nu toch 
weten die een geschikte pony heeft voor de SAP, laat het eindelijk verkocht. Een heel goede pony's, maar niet alle 
horen! De zoektocht naar een geschikt paard neemt aardig goede pony's zijn even geschikt voor de SAP. We hopen 
wat tijd in beslag, dus wanneer iemand een goede tip heeft, dat zijn nieuwe baasje veel plezier heeft met Goldy. Moet 
horen we dat echt graag!.helemaal gaan lukken, want Goldy komt 2 kilometer van 

het strand af te wonen.

Naast ojnze gloednieuwe website (Te vinden 
opbekende url - www.zwartendijkruiters.nl) is Inmiddels is Ché al aardig 
deze site ook gekoppeld aan onze heuse Facebookpagina van gewend hier. Hij doet het heel 
de zwartendijkruiters. Nieuws en foto's willen we via deze goed, we zijn heel tevreden met 
website gaan delen zodat iedereen op een makkelijke wijze dit nog relatief jonge paard. Met 
van het wel en wee van de SAP op de hoogte blijft.  Dus: like zijn 6 jaar is het ook handig dat 

we hem nog allerlei dingen 
kunnen aanleren ook inzake zijn 

Als SAP kunnen we bestaan  om het feit dat we vrijwilligers gedrag.
hebben. Zonder vrijwilligers kunnen we het aangepast 
paardrijden in deze vorm anders helemaal niet aanbieden. 
We willen de vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben Onlangs is gebleken dat Rimmy een ontsteking heeft aan 
ingezet heel hartelijk bedanken! Geweldig, wat een inzet – zijn kies. Bij paarden is het natuurlijk wat ingewikkelder 
daar zijn we echt héél blij mee.om hem hier zo even aan te behandelen. Deze 
Mocht je nog iemand weten, waarvan je denkt: dat zou ook behandeling zal in de vorm van een operatie door een 
een goede vrijwilliger kunnen zijn bij de SAP – laat het weten, dierenarts. De operatie vindt plaats op woensdag 12 
vertel het degene! Momenteel missen we eigenlijk nog december a.s. Na de operatie zal Rimmy nog 5 dagen op 
man/vrouwkracht op de maandag, Dinsdag, Woensdag  en de kliniek blijven om te herstellen.  We hopen dat Rimmy 
donderdag. Het zou heel fijn zijn als we voor die na haar herstel weer snel aan de slag kan voor alle ruiters 

van de SAP.  Als alles meezit, kan Rimmy na de 
Kerstvakantie weer ingezet worden voor de lessen.
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Kledingactie

SAP bedankt sponsors!

Bijna 2013

bedanken voor de bijdrage!
Vanwege het feit dat Rick al meer dan 30 jaar ruiter is bij de 

SAP en al 40 jaar bij Impact werkt, gaf hij een feest om dat Daarnaast Fonds Gehandicapten Sport samen met ABN 
heuglijke feit te vieren. Als verrassing had de SAP geregeld AMRO – Zwolle een sponsorloop georganiseerd in Zwolle, 
dat Rick en zijn vriendin Magda, met paard en wagen vanaf waarbij ook de SAP door FGS is voorgedragen als goed doel. 
zijn huis naar de feestlocatie werden vervoerd. Rick, heel Marieke mocht de bijdrage na de sponsorloop in Zwolle in 
hartelijk bedankt voor het gezellige feest, we wensen je nog ontvangst nemen. Met dit soort bijdrages 
vele jaren in goede kunnen we de
gezondheid toe en het manege draaiende te houden. Het bestuur 
geweldig dat je ons geldelijk wil deFGS en de ABN AMRO daarom ook 
hebt gesteund! Als SAP heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
kunnen we elke bijdrage 

heel goed gebruiken. 

Nogmaals: bedankt! Als stichting zijn we altijd op zoek naar nieuwe sponsors. 

Wilt u / wil jij de SAP sponsoren als particulier of vanuit een 

bedrijf zijn we daar heel blij mee. U kunt zich opgeven bij……
Op 21 november 2012 hebben Yvonne Spielhagen en Petra 

Endedijk en de doorgewinterde vrijwilligers een workshop 

gegeven aan een groep van 17 vrijwilligers en stagiaires.  De Jolanda ten Brinke neemt afscheid van het bestuur. Na een 
onderwerpen waren: het opzadelen, naast een ruiter en aantal jaar zich te hebben ingezet achter de schermen in het 
pony lopen, geblinddoekt op een pony zitten, voeren, bestuur van de SAP, zijn we haar dankbaar voor alle goede 
verzorgen. Deze middag is heel goed bevallen onder de dingen die ze heeft gedaan. We wensen haar alle goeds toe!
enthousiaste leiding van Yvonne en Petra. Het was een 

leerzame, leuke middag. Heel hartelijk bedankt voor je inzet 

Petra. Er is veel geleerd! Ook komend jaar gaan we als 
Achteraf leuke en positieve reacties gehoord, zoals dat SAP weer meedoen aan de 
moeten we nog eens doen tot ik heb veel geleerd Tohopesate. Al meerdere jaren 
vanmiddag. Het voeren zal nog wel eens door Yvonne en doen we mee aan deze grote 
Daniëla moeten worden herhaald, want dit is niet happening waarbij vraag en 
gemakkelijk om in één keer allemaal te onthouden. aanbod gekoppeld wordt tussen allerlei ondernemers in en 
Een oproep op deze middag om eventueel een verzorgpony om Kampen. Ook voor de komende Tohopesate hebben we 
te hebben, of op zaterdag of zondag eens een stal te mesten ons alvast ingeschreven en we hopen op een goede match!
of een pony los te gooien, dan kun je je altijd melden bij 

Yvonne of Daniëla.

De zadelkamer wordt komend voorjaar onderhanden 

genomen.  De verbouwing zal wat meer ruimte gaan 
Zoals jullie al weten zou Daniela met de opleiding voor IPG opleveren zodat onze spullen op een goede wijze 
gaan beginnen. Inmiddels is deze opleiding begonnen en zijn opgehangen kunnen worden. 
het lange weken voor Daniela. Het is een pittige cursus, 

waarbij ze gelukkig al wel het voordeel heeft van het feit dat 

ze al bijna 20 jaar les geeft! Daniela, heel veel succes en De Kledingactie gaat het hele jaar door. Heeft u nog oude 
sterkte bij het leren van alle theorie. Het theorie-examen kleding die u aan een goed doel wilt weggeven? Inleveren bij 
wordt in maart 2013 afgenomen. Het praktijkexamen volgt de SAP steunt u dan eigenlijk twee doelen tegelijk! De 
medio juni 2013. kleding wordt ingezameld per kilo en gaat uiteindelijk naar 

Roemenië. Daarnaast is een gedeelte van de opbrengst 

bestemd voor de SAP, dus steunt u ons er ook mee. De 
Recent heeft de Engelenbergschool een sponsorloop kleding kunt u bij ons in de container op de manege 
gehouden waarbij een gedeelte van de opbrengst voor de brengen. 
SAP was. Natasja Hensen is een ruiter bij de SAP en die 

heeft, samen met haar moeder, bedacht om de SAP voor te 

dragen.  De Engelenbergschool  houdt deze sponsorloop Als bestuur willen we jullie allemaal van 
jaarlijks waarbij een gedeelte voor een goed doel bestemd harte bedanken voor jullie inzet, op wat 
is. Marieke en Marjon van het bestuur hebben voorafgaand voor manier dan ook. We wensen jullie 
aan de sponsorloop een presentatie gehouden over de SAP. een heel goed en fijn 2013 toe!
IWe willen Natasja en de Engelenbergschool heel hartelijk 



RAADSELS MOPPEN
Vraag: Waarom krijgen paarden nooit een Gaat een Belg naar een paardenverhuur en vraagt: "Kan ik 
parkeerbon? een paard huren?" 
Antwoord: Ze hebben geen ruitenwissers om de bon Zegt de paardenverhuurder: "Hoe lang wilt u hem 
achter te plakken. hebben?" 

Zegt de Belg: "De langste die u heeft want we zijn met z'n 
Vraag: Het is zo'n 1.80 meter lang, draagt een vijven.“
leren voorschoot en 
hupt als een gek in de rondte? 2 paarden draven door de Sahara zegt de een tegen de 
Antwoord: Een hoefsmid die per ongeluk ernaast geslagen heeft. ander 

"Grote buitenbak hé!“
Vraag: Wat is de beste manier om je rijlaarzen schoon te 
houden? Twee ezels staan in de wei. Plotseling vliegt er een paard 
Antwoord: Door ze in de kast te laten staan. voorbij. 

Even later gaat er nog een door de lucht. 
Vraag: Eén pony kan het niet doen, twéé pony's wel "Volgens mij hebben ze hier een nest," zegt de ene ezel. 
Antwoord: Achter elkaar aanlopen! "Welnee," zegt de ander," ze vliegen naar het Zuiden. Het 

zijn trekpaarden.“
Vraag: Welk paard heeft maar één been? 
Antwoord: Een stokpaardje. Man: "Dat paard dat ik vorige week huurde ..." 

Manegehouder: "Ja......?" 
Vraag: Wat is het verschil tussen ezels en paarden??? Man: "Dat paard geeft mijn schoonmoeder gebeten!" 
Antwoord: Paarden rijden niet op ezels, maar.... er rijden wel ezels Manegehouder: "O, wat spijt me dat, Hoe kan ik dit ooit nog 
op paarden.

goed maken?" 
Man: "Goedmaken?! Ik wil dat paard nóg een keer huren!"

Vraag: Kan jouw paard hoger springen dan die hindernis?
Antwoord: Ja natuurlijk, die hindernis kan niet springen!

In Stap
digitaal

raadsels & moppen

aangepastHoi,
De ‚In Stap’ is bij deze ook aangepast. Voortaan komt het blad digitaal uit. In verband met stijgende kosten hebben we
deze keus moeten maken. Digitaal verzenden kost namelijk niets en bespaart ook nog papier. We koppelen het blad in het 
vervolg aan de nieuwsbrief.
We hopen dat jullie deze versie net zo leuk vinden als de papieren versie. Kleurplaten en dergelijke mag je misschien wel 
thuis uit printen.
Reacties of inhoud voor de volgende In Stap kun je mailen naar sapkampen@gmail.com. veel leesplezier :)

Alvast een hele fijne kerstvakantie en tot ziens in het nieuwe jaar!

redactie In Stap



kleurplaat

zoek de verschillen



kleurplaat



sponsors

wat een bak
om figuren goed te rijden is het handig om de letters te kunnen dromen.
Hiernaast het overzicht van de letters. Wij werken natuurlijk met de 
plaatjes - zoals A= aap, F= Fiets... maar probeer het maar :)
Zo kun je straks nog beter rijden!



gebit: tanden en leeftijd

Paarden en pony’s hebben tanden. Gelukkig maar.. hoe zouden ze anders moeten eten. Maar wist je dat de leeftijd van  
paarden en pony’s het makkelijkst te zien is aan de kiezen?

Een paard heeft 24 kiezen (12 boven en 12 onder). Als het veulen geboren wordt heeft het meestal al 12 melkkiezen. 
Deze melkkiezen beginnen vooraan te wisselen op een leeftijd van 2,5 jaar, 3 jaar en 4 jaar. Achter deze kiezen komen 
op een leeftijd van 1, 2 en 3,5 jaar de andere 12 kiezen door. 

De kiezen zijn het belangrijkst bij het kauwen van het eten. Het paard vermaalt zijn eten door de kiezen zijdelings over 
elkaar heen te bewegen. De kiezen slijten hierbij langzaam af. Dit wordt opgevangen doordat de tanden en kiezen van 
een paard zijn hele leven lang langzaam doorgroeien. Gelukkig maar.

weer wat geleerd :)


