
 

 

Beste lezer, lezeres, 

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer enige tijd 

gestart. Toch willen we jullie allemaal nog een heel 

sportief en plezierig jaar toewensen. 

Open dagen  
Op dinsdag 3 en donderdag 5 februari zijn er Open 
dagen georganiseerd op de manege. Potentiële 
ruiters konden op die momenten kennismaken met 
De Zwartendijkruiters. Voor de ouders en/of 
begeleiders was er informatie aanwezig en de 
potentiele ruiters en mochten een rondje meerijden 
in de les. Deze 2 bijeenkomsten waren succesvol, er 
hebben zich na die tijd een aantal nieuwe ruiters 
aangemeld 
Ook van de media was er aandacht voor de Open 
dagen, RTV IJsselmond maakte een korte film, De 
Brug plaatste een bericht en ook Kampen Online 
plaatste het bericht en kwam op de dag zelf om te 
filmen. 
 
We zijn erg blij met deze aandacht en de nieuwe 
aanmeldingen die het heeft opgeleverd. Mocht u 
nog mensen in uw omgeving kennen die eventueel 
interesse hebben in paardrijlessen, dan zijn zij altijd 
van harte welkom. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landelijke collecte Fonds Gehandicaptensport 
Over een maand gaan we weer collecteren voor het 
Fonds Gehandicaptensport. Deze stichting helpt ons 
en andere gehandicaptensporten met de centjes. 
Help jij ook mee? 
 
Vooraf moeten er een hoop spullen klaar gemaakt 
worden en tijdens die week wordt er natuurlijk veel 
gelopen. Iedereen die meeloopt, probeer ik in te 
plannen in de wijk waar zij of hij woont. Maar 
misschien vind je het juist leuk om een keer in een 
andere wijk (in de buurt) te collecteren en daar eens 
rond te lopen! 
 
Je kunt je alvast opgeven bij Maarten als je vooraf 
wilt helpen en/of mee wilt lopen in de collecteweek 
zelf. Dit jaar bestaat Fonds Gehandicaptensport 40 
jaar dus laten we er iets bijzonders van maken! Hou 
de week van 30 maart t/m 4 april alvast vrij in je 
agenda en vraag al je vriendjes en vriendinnetjes om 
gezellig mee te doen. 
 
Maarten van Gemert regelt de collecte bij de SAP.  
Je kunt hem e-mailen op FGS@narMar.nl en bellen 
op 06-41591254. Leuk als je meedoet! 
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http://www.rtvijsselmond.nl/nl/component/allvideoshare/video/open-dag-stichting-sap-zwartendijkruiters.html
http://www.brugmedia.nl/kranten/de-brug/paardrijden-tijdens-de-open-dagen-bij-de-sap/
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Spel en Dressuurdag 2015 
Op zaterdag 18 april is het weer zover; de jaarlijkse 
Spel en Dressuurdag op onze eigen manege. Het 
programma is nog niet helemaal bekend, maar we 
kunnen al wel verklappen dat er groepsdressuur op 
muziek wordt gereden! Zet allemaal de datum vast 
in je agenda. Opgeven voor de Spel en Dressuurdag 
2015 kan bij Yvonne of Daniëla. 
 
Tijdens deze Spel en dressuurdag zal ook tijd worden 
vrijgemaakt voor nieuwe ruiters om kennis te maken 
met de SAP. 
 
Vrijwilligerslessen 
Met de ingang van het nieuwe jaar zijn de 
vrijwilligerslessen verplaatst. Het is nu voor 
vrijwilligers twee keer per week mogelijk om te 
lessen: dinsdagavond van 20.15 tot 21.00 uur en op 
donderdag van 17.30-18.15 uur. Aanmelden voor 
deze vrijwilligerslessen kan via Yvonne of Daniëla. 
De voorwaarden voor het rijden in de 
vrijwilligerslessen is dat je minimaal 3 maanden 
vrijwilliger bent. De kosten voor het wekelijks rijden  
zijn voor vrijwilligers €15,- per maand, daarnaast is 
het mogelijk om elke 14 dagen te lessen. Aan dat 
laatste zijn geen kosten verbonden. 
 
Herindeling lessen 
Met de komst van nieuwe ruiters is het soms 
noodzakelijk om lesgroepen opnieuw in te delen. De 
belangrijkst reden hierbij is dat het van belang is dat 
een ruiter op zijn of haar eigen niveau kan rijden. 
Onze instructrices zoeken daarbij naar een balans 
tussen niveau, aansluiting en praktische zaken zoals 
beschikbaarheid en inzet vrijwilligers. Het kan dus 
zijn dat er de komende weken aan u wordt gevraagd 
of het mogelijk is om op een andere tijd te gaan 
rijden. Wij vragen daarvoor uw begrip en mocht u 
daarover vragen hebben dan kunt u die stellen aan 
Yvonne of Daniëla of aan de leden van het bestuur. 
 

 
 

Medestalbewoner 
Zoals velen van jullie al gezien hebben staat er een 
ander paard bij ons in de stal. Deze nieuwe bewoner 
van onze stallen is Scato, het paard van onze 
vrijwilliger Maarten van Gemert. Maarten huurt bij 
de SAP een stal voor zijn paard, zolang de SAP deze 
stal zelf niet nodig is 
 
Tommy 
Afgelopen week is onze lieve manegekat Tommy 
helaas overleden! De dierenarts heeft nog hard 
geprobeerd om hem te redden maar tevergeefs. 
Op de foto mocht hij bij uitzondering in onze warme 
kantine logeren. 
Lieve Tommy is vanaf kitten bij ons geweest nadat 'ie 
zo'n acht, negen jaar geleden voor de manege uit 
een auto was gezet. 

 
 
 
Agenda 

12 maart 2015 Bestuursvergadering SAP 

19 en 26 maart 2015 Tohopesate 

16 april 2015 Bestuursvergadering SAP 

18 april 2015 Spel en Dressuurdag 

21 mei 2015 Bestuursvergadering SAP 

27 mei 2015 VPGO vergadering 

20 juni 2015 Vrijwilligersdag SAP 

25 juni 2015 Bestuursvergadering 

 
Dit jaar zal er door de VPGO geen Landdag worden 
georganiseerd, er is besloten dat deze vanaf nu elke 
2 jaarplaats zal vinden. De eerstvolgende Landdag is 
in 2016 in Hardenberg. 



 

Van het bestuur 
Het algemeen bestuur van de Zwartenrijkruiters 
heeft de afgelopen periode een wisseling van 
secretariaat gehad. Het bestuur bestaat nu uit de 
volgende mensen: 
Marjon Schaeffer - voorzitter 
Marieke Renne  - penningmeester 
Gea Feuerstein  - secretariaat  
Ietie Diephuis   
Yvonne Gosen    
Johan Bakker  
Petra van der Veen  
 
Op dit moment kent het bestuur de volgende 
aandachtspunten: 
 
1. Aantal ruiters 

Het aantal ruiters bij De Zwartendijkruiters is 
door verschillende oorzaken te ver terug 
gelopen. Voor een gezonde organisatie hebben 
wij meer ruiters nodig. De komende maanden 
zal het bestuur, samen met de instructie, zich 
vooral bezighouden met de werving van nieuwe 
ruiters.  

 

 
 
2. Voldoende vrijwilligers 

De stichting kan niet draaien zonder de inzet van 
vrijwilligers. Om op een veilige en verantwoorde 
manier les te geven is de inzet van vrijwilligers 
noodzakelijk. Maar het hebben van voldoende 
hulp tijdens de lessen blijft helaas een punt van 
zorg.  
Tot de vakantie kan de SAP gebruik maken van 
stagiaires, maar zij beëindigen hun stage voor de 
zomervakantie. Het aantal vrijwilligers is dan te 
laag en dat brengt de doorgang van de lessen in 
gevaar. Weet u nog iemand die vrijwilligerswerk 
wil gaan doen, of wilt uzelf vrijwilligerswerk gaan 
doen, meldt u aan via 
www.zwartendijkruiters.nl.  

3. Ontwikkelingen rondom de Federatie Paardrijden 
Gehandicapten (FPG) 
De FPG heeft aansluiting gezocht bij de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond 
(KNHS). Verschillende leden van de FPG 
(waaronder de SAP) hebben niet ingestemd met 
deze aansluiting. Reden hiervan is dat de 
meerwaarde voor aansluiting niet voldoende 
aangetoond werd en er door de aansluiting wel 
meer kosten zouden komen. Een interim bestuur 
va de FPG gaat de komende maanden 
verschillende alternatieven onderzoeken. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur? Of 
wilt u graag meebesturen? 
Dan horen wij dat graag, u kunt ons bereiken via 
secr.zwartendijkruiters@hotmail.com  
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
 
 
----------------------------------------------------------------------  
 

  

http://www.zwartendijkruiters.nl/
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