
 

 

 

Nieuws van de AC 

We hebben weer niet stil gezeten de afgelopen 

maanden. Naast de reguliere lessen waren er ook een 

aantal bijzondere activiteiten. 

Spel- en Dressuurdag 

 

Zo was er op 13 mei j.l. weer onze jaarlijkse spel- en 

dressuurdag.  

Het thema was dit jaar “Boerenleven”. Onze ruiters 

reden vol enthousiasme een behendigheidsproefje 

tussen de strobalen, emmers en melkbussen door. 

Natuurlijk aangemoedigd en bewonderd door ouders, 

verzorgers en overig publiek. 

Zelfs burgemeester Koelewijn kwam nog even langs 

om de ruiters aan te moedigen.  Na afloop kreeg elke 

ruiter een diploma en een beker voor de geleverde 

prestatie. 

Naast de proefjes waren er een aantal leuke 

activiteiten zoals:  het rodeopaard, knuffeldieren van 

de kinderboerderij, schminken en spandoek schilderen. 

Helaas was paard “Lotta” van de kinderboerderij ziek 

en kon er geen ritje met paard en wagen worden 

gemaakt. 

 

De dag werd afgesloten met een spannende verloting 

met als hoofdprijzen een weekend/midweek naar 

Riviera Beach en Molencate Flevostrand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige  

uitslag van de  

verloting kunt u  

vinden op onze  

website  

www.zwartendijkruiters.nl 

 

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

Wärtsilä Power Run 

 

Op donderdag 1 juni waren wij, met onze paarden 

Rimmy en Lady, aanwezig  bij de Wärstilä Power Run. 

Een sponsorloop georganiseerd door AV Isala ’96 in 

samenwerking met Wärtsilä. 
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Kinderen konden hier kennismaken met de 

Zwartendijkruiters en een ritje maken op één van onze 

paarden. 

Na afloop mochten wij een cheque in ontvangst nemen 

met het mooie bedrag van €. 2674,00. 

Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee ! 

Naast AV Isala ’96 en Wärtsilä bedanken we ook 

Daniela en de vrijwilligers voor hun inzet op deze dag. 

 

Van de Bestuurstafel

 

Mijn dank aan alle ruiters, ouders en vrijwilligers  

Zoals vermeld in eerder nieuwsbrieven ga ik op 1 juli 

2017 stoppen als penningmeester van de SAP.  

Ik kijk terug op leuke en inspirerende jaren. Ik dank jullie 

allen voor de fijne samenwerking die ik in al die jaren heb 

ondervonden en het vertrouwen dat jullie in mij hebben 

gesteld als penningmeester. 

Het ga jullie allen heel goed!  

Groet, Marieke Renne 

Nogmaals Dringende OPROEP:  

Meld u zich aan als nieuwe penningmeester! Of zoek er 

een! 

Onze penningmeester, Marieke Renne, stopt nu echt 

op 1 juli a.s. als penningmeester en wil graag het stokje 

overdragen aan een opvolger. 

Wie van u is in staat en bereid om dit stokje van 

Marieke over te nemen? Meld u zich vrijblijvend aan. 

Marieke zal zorgen voor een goede overdracht en 

inwerkperiode!  

Is dit niks voor u zelf, maar kent u wel iemand die in uw 

ogen hiervoor geschikt is? Draagt u hem of haar gerust 

voor!  

Enig financieel gevoel is natuurlijk belangrijk, maar veel 

belangrijker is uw betrokkenheid, bevlogenheid en 

passie voor onze doelgroep en onze mooie, 

therapeutisch zo belangrijke, sport.  

Daarnaast zijn we ook op zoek naar algemene 

bestuursleden die de Stichting een warm hart 

toedragen en willen meedenken.  

Als bestuurslid van de SAP draag je er aan bij dat 

paardrijden voor onze belangrijke doelgroep mogelijk 

blijft.  

Het voortbestaan van de SAP is mede van uw inzet 

afhankelijk!! 

 

Nieuwe Ruiters 

Voor het nieuwe seizoen zijn nieuwe ruiters welkom !! 

Lijkt paardrijden jou leuk, maar kun je wel wat extra 

hulp/begeleiding gebruiken, dan zit je bij  “de 

Zwartendijkruiters” goed.   

Naast het leren paardrijden, staat bij ons plezier en 

ontspanning voorop.   

Én je mag altijd eerst een keertje komen proefrijden.  

Dus aarzel niet, kom langs en maak een afspraak voor 

een proefles.  

Nieuwe Shirts 

Misschien was het u al opgevallen. De mooie lime-

groene shirts mét het nieuwe logo die onze vrijwilligers 

dragen . De shirts zijn gesponsord door Van Hattem 

Dakkapellen uit Genemuiden. 

 We zijn erg blij met deze shirts, omdat nu onze 

vrijwilligers, ook bij activiteiten buiten de manege, 

herkenbaar zijn als  “Zwartendijkruiters”. Onze dank! 

 

 

 

 



Ondersteuning voor betalen lesgeld 

Voor ruiters met ouders met een laag inkomen wijzen 

wij op de volgende mogelijkheden:  

1. Het Jeugdsportfonds via school, de MEE enz. Voor 

meer informatie: 

https://www.jeugdsportfonds.nl/wp-

content/uploads/sites/3/2016/08/Gecombineerde-

spelregels-sportfonds-en-zwemfonds-Kampen-

december-2016.pdf 

2. De meedoenbon van de gemeente Kampen ter 

waarde van € 100  

3. het ZEKOP-fonds van de SAP: Als ondanks 

bovengenoemde mogelijkheden het lesgeld voor u 

tot onoverkomelijke (financiële) problemen leidt, 

kan een verzoek om een individuele regeling bij het 

bestuur worden ingediend. Voor ruiters in de 

basisschoolleeftijd, kan het bestuur in zo’n situatie 

een beroep doen op dit fonds. 

 

 

Kledinginzameling 

Op de manege wordt ook kleding ingzameld. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting dus 

als U eens tijd over heeft, duik dan eens in de kast en 

kijk eens wat U niet meer gebruikt, elke kilo is er een. U 

helpt er de vereniging enorm mee want zonder de 

opbrengst van de kleding kan de stichting geen extra 

dingen  voor elkaar krijgen. Dus duik de kast in, de SAP 

is er heel blij mee. De container voor de kleding staat in 

het gangpad aan de linkerkant. 

VPGO 

 

De VPGO is een vereniging van 13 stichtingen die het 

paardrijden mogelijk maken voor ruiters met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zij hebben 

hiervoor speciaal opgeleide instructeurs in dienst en 

paarden en pony’s die geschikt zijn voor deze ruiters. 

De VPGO ondersteunt haar leden, dus ook de SAP, 

door een platform te bieden om kennis en ervaring uit 

te wisselen en biedt financiële ondersteuning door de 

verkoop van gebruikte kleding. Voor ruiters met een 

beperking is extra materiaal nodig en zijn de groepen 

kleiner waardoor de kosten hoger zijn. 

Tevens wordt er 1x per twee jaar een Landdag 

georganiseerd waar de ruiters hun rijvaardigheid 

kunnen tonen. Maar de Landdag is vooral een groot 

feest waar je elkaar kunt ontmoeten met leuke muziek 

en allerlei activiteiten. 

 

Agenda tot de zomervakantie 

Live Life (de mooiste dag) 5 juli 2017 

Vakanties: 

zomervakantie 24 jul tot 3 sep 2017 

 

Wij wensen iedereen een heerlijke 

Zomervakantie toe! 

 

  



 

Naam: Chico van de Vogelenzang 

Ras: Appaloosa 
Stokmaat: 1.52m dus een E-pony 
Geboortedatum: 27-03-2004 (13 jaar) 
Aftekeningen: Eigenlijk zijn appaloosa's bijna altijd helemaal 
gestippeld. Chico is vos kleurig en vooral in de zomer zie je 
een paar stippen. Hij heeft een klein kolletje en rechtsvoor 
een witte kroonrand. 
Ouders: De moeder van Chico is Romy of Woodrow. De vader 
van Romy of Woodrow is Palousa Santos. De vader van Chico 
is Chewano van de Langen 
* Toen Chico kwam wilde hij direct de leider van de koppel 
worden, dat ging mis met Melvin want hij was dat. Hij heeft 
toen eerst een zomer bij de shetlanders in de wei gestaan en 
daarna apart met Lady. Langzaam aan heeft hij kennis 
gemaakt met alle andere pony's apart voor dat hij bij de 
koppel in mocht. Nu staan ze allemaal lekker bij elkaar, Chico 
is de baas. 
* Chico speelt heel erg graag! Hij bijt graag in halsters, 
sokken, dekens, oren en in alles wat hij pakken kan bij de 
andere pony's. Spelen met Faith is het leukste maar Ché, 
Unycke en Melvin is ook leuk. Lady en Rimmy willen niet met 
hem spelen, maar hij vindt ze wel leuk! Soms ziet het er wel 
een beetje gevaarlijk uit, het gaat er soms best wel hard aan 
toe als ze tegen elkaar op steigeren maar als ze het niet leuk 
meer vinden gaan ze vanzelf uit elkaar. 
* Chico heeft last van pollenallergie (hooikoorts voor een 
paard) dus hij heeft een netje voor zijn neus met rijden. Hij 
schud dan nog wel steeds met zijn hoofd maar daar kan hij 
niks aan doen. Dit kun je tijdens het rijden dus het beste 
negeren. 
* Chico is gek op buiten rijden. Hij kan het beste voorop lopen 
van allemaal. Hij vindt soms wel iets eng, maar als je hem 
vertrouwen geeft gaat hij uiteindelijk overal langs. 
* Chico is bij zijn vorige eigenaar altijd met een westernzadel 
gereden, hij reageerde heel goed op stem. Dat hebben we 
hem afgeleerd want dat is niet handig als iemand 'draf' zegt 
terwijl dat niet voor Chico bedoeld is.  
* Chico is heel braaf met rijden. Hij reageert heel goed op de 
ruiter die erop zit. Als de ruiter een beetje bang is, is Chico 
ook heel rustig en lijkt het alsof hij een zelfs een beetje sloom 
is.  
* Chico vindt scheren heel eng. Hier maak je hem helemaal 
niet blij mee. Ook wassen is niet zijn ding. Door water lopen is 
al niet leuk dus onder de douche ook niet.  
* Chico houdt wel van springen, dit kan hij ook heel goed. 
Zonder ruiter springt hij makkelijk 1.20m 

 

Naam: Lowlands Faith 

Ras: Fell pony 
Stokmaat: 1.43m dus een D-pony 
Geboortedatum: 13-10-2001 (15 jaar) 
Aftekeningen: Faith is helemaal zwart, hij heeft een paar 
witte haren op zijn voorhoofd 
Ouders: De moeder van Faith is Townend Saffron. De vader 
van Townend Saffron heet Lunesdale Jerry. De vader van 
Faith heet Lowlands Diablo 
* Faith is in enkel span beleerd, vroeger heeft hij voor de kar 
gelopen. 
* Faith had vroeger hele lange manen tot aan zijn knieën.  
* Faith is een beetje bang voor andere paarden tijden het 
rijden. Als er een paard tegemoet komt dan vlucht hij het 
liefst weg vooral als dat paard ook nog heel hard stampt. 
* Faith vindt springen heel leuk, dat kan hij ook heel erg goed. 
Maar het moet niet te hoog worden.  
* Faith is vaak liever lui dan moe. Hij is een beetje langzaam 
en je moet hem een beetje aanmoedigen om door te lopen. 
* Faith is helemaal niet dapper en best onzeker. Faith doet 
alles voor je als je zelf wel durft.  
* Faith is gek op aandacht, lekker borstelen en scheren vind 
hij wel fijn. maar niet aan zijn hoofd, dat vind hij niet zo leuk. 
* Faith wordt snel dik en dat is niet gezond voor hem, daarom 
heeft hij in de wei wel eens een muilkorf om, dan kan hij iets 
minder eten. 
* Faith heeft last van mijt, daarom worden zijn sokken eraf 
geschoren. 
* Hij heeft mooie dikke maken en een dikke staart. 
* Faith is gek op spelen met Chico, Ché, Unycke en Melvin. Hij 
heeft niet zoveel met Rimmy en Lady.



  



De Stichting Aangepast Paardrijden “De 
Zwartendijkruiters” is heel blij met haar sponsors. 
Deze bedrijven helpen ons om het aangepast 
paardrijden betaalbaar te houden, hartelijk dank 
voor uw steun! 

 

  

  

  

 

 

   

 

 

 

                  

   

                  

        

       

 

  

 

 


