
 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Het is mooi om te zien dat we als Stichting echt iets te 

bieden hebben voor onze ruiters. En we zijn trots op 

onze vrijwilligers die dit mede mogelijk maken ! 

Het ruiteraantal blijft redelijk stabiel echter de 

afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers afgenomen. 

NU zijn we op een punt beland dat er teveel werk bij te 

weinig mensen komt te liggen. We merken dit in de 

lessen, waar een tekort aan hulp dreigt te ontstaan, 

maar ook daarbuiten bij de verzorging van de stallen en 

het materiaal. 

Ook bestuurlijk zijn we dringend op zoek naar 

aanvulling. De functie van penningmeester is onbezet, 

het secretariaat wordt al een jaar ad-interim verzorgt 

en enkele “oud-gedienden” zouden graag het stokje 

willen overdragen.  

Vandaar opnieuw deze NOODKREET.   

Kom in actie, meld je aan óf help ons zoeken naar 

nieuwe vrijwilligers. Jong/oud, doener of denker,  2 

uurtjes of veel meer,  alle hulp is welkom.  

Help ons én de ruiters om de Stichting “de 

Zwartendijkruiters” gezond te houden, zodat, ook de 

komende jaren, Paardrijden voor deze doelgroep 

mogelijk blijft! 

 

Bestuurlijk 

- Penningmeester met enige financiële kennis; goede 

overdracht. 

- Secretariaat; verzorgen mail, correspondentie, 

bijhouden diverse bestanden. 

- Algemene bestuursleden; meedenken en doen in het 

reilen en zeilen van de Stichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig 

- Hulp bij de lessen; Pony’s opzadelen, meelopen in de 

les, begeleiden van ruiters.  

- Hulp manegewerk; Pony’s poetsen, stallen mesten, 

tuig vetten. 

- Vloer coördinator; aansturen vrijwilligers tijdens de 

lessen.   

Aanmelden kan via de website: 

http://www.zwartendijkruiters.nl of via de mail 

secretariaat@zwartendijkruiters.nl    
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Open dag Aangepaste Sporten 

 

Zaterdag 14 oktober 2017 was er in en rond Prisma een 

open dag van Aangepaste Sporten uit Kampen en 

Zwolle. De Zwartendijkruiters waren er ook met 2 

pony’s. We hadden een ring uitgezet en hier konden de 

bezoekers een aantal rondjes rijden op de pony’s.  

Het bezoekersaantal viel tegen, maar degene die er 

waren hebben dankbaar gebruik gemaakt van de 

rondjes op de pony’s. 

Wij stonden ook met een stand in de school. De 

bezoekers hebben de nodige vragen gesteld over het 

paardrijden. Daarnaast hebben we weer een aantal 

proeflessen weggegeven, maar tot op heden is er geen 

gebruik van gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze ‘nieuwe’ stagiaires. 

Henrike en Hyke zijn begin september als stagiaire van 

de opleiding SAW niveau 4 begonnen. Zij hebben al 

veel activiteiten gedaan, maar daarnaast ondersteunen 

en begeleiden ze vrijwilligers en maatschappelijke 

stagiaires. Zij lopen vaak naast een ruiter of pony.  

Ze moeten voor hun opleiding veel activiteiten doen. 

Ze hebben dit al regelmatig gedaan o.a. ook de 

sinterklaasactiviteit. Elke week zullen Hyke en Henrike 

één of twee activiteiten doen bij verschillende lessen. 

Verder moeten ze binnenkort met een examen-

onderdeel aan de gang. Soms worden ruiters 

geobserveerd, soms ook vrijwilligers. Ze zullen met de 

desbetreffende persoon alles bespreken. Dit altijd in 

overleg met de instructie. 

Ze blijven nog een poosje. Woensdag 7 februari zullen 

ze voor het laatst op de manege aanwezig zijn. 

Het bestuur wenst ze nog een mooie tijd bij de 

Zwartendijkruiters. 

Vrijwilligers 

Als Henrike en Hyke op 7 februari weggaan, hebben we 

op dat moment een groot probleem t.a.v. vrijwilligers. 

Het is nu al krap. Op dit moment zijn er nog geen 

lessen uitgevallen, maar dat kan de komende periode 

zeker wel gebeuren als we geen nieuwe vrijwilligers 

krijgen. 

Als U nog iemand weet, laat het via de mail, 

gdiephuis@home.nl, weten. Hoe meer aanmeldingen, 

hoe groter de kans is dat de lessen doorgaan. 

 

 

 

 

 



Jong geleerd is oud gedaan 

  

Onze jongste ruiter, Henrico, op de rug van Lady. Elke 

donderdagmiddag,  met veel plezier, bij ons op de 

manege. En grote zus Jaqueline is zijn vaste begeleider. 

 

 

Agenda 

Start lessen 2018 8 januari 2018 

Spel- en Dressuurdag 14 april 2018 

Landdag  30 juni 2018 

Live Life 2018 4 juli 2018 

Vrijwilligersdag  7 juli 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie’s 

Kerstvakantie 28 dec. t/m 6 jan. 2018 

Voorjaarsvakantie 26 febr. t/m 3 mrt. 2018 

Goede vrijdag/pasen 30 mrt. t/m 2 april 2018 

Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 23 juli t/m 1 sept. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 
Naam: Yvette (roepnaam Lady) 
Ras: Fjord 
Stokmaat: 1.46m dus een D-pony 
Geboortedatum: 20-05-2002 (15 jaar) 
Aftekeningen: Lady is isabel van kleur en heeft een 
aalstreep over haar rug, Lady heeft korte manen die 
moeten wel elke maand geknipt worden. 
Ouders: De moeder van Lady is Enita. De vader van 
Enita heet Myrstein. De vader van Faith heet Hayo. 

* Lady heeft altijd veel voltigelessen gelopen. Dat zijn 
kunstjes op het paard terwijl het paard aan de 
longeerlijn galoppeert. Ook heeft Lady voor de kar 
gelopen in enkel en in dubbelspan. 
* Voordat Lady bij ons kwam was ze van een andere 
manege. 
* Lady moet in de zomer in de wei een muilkorf om. 
Anders stopt ze nooit met eten en dan wordt ze ziek. 
* Lady houdt er niet van als er andere paarden bij haar 
in de buurt komen. Als dat wel gebeurd dan laat ze dat 
merken voor de andere paarden weg te schoppen. Lady 
loopt in de lessen dus eigenlijk altijd achteraan. 
* Lady is super braaf, iedereen kan op haar rijden en ze 
schrikt eigenlijk nooit ergens van. 
* Omdat Lady vroeger veel voltige heeft gedaan en dat 
altijd op dezelfde hand is, heeft ze een beetje last van 
haar benen en mag ze dus niet heel veel draven in de 
lessen. Galopperen en springen doet ze helemaal niet 
meer in de bak. 
* Lady vindt buitenritten super leuk! Ze wil dan zo 
graag lopen dat ze gewoon niet meer wil stoppen, ook 
niet als ze super moe is. 
* Lady vindt aansingelen niet fijn. Dan kan ze soms wel 
een beetje boos worden. Daarom moet je dat 
voorzichtig en rustig doen. 
* Lady houdt niet zo van drukte om haar heen. Ze vindt 
het fijn als mensen een beetje rustig aan doen bij haar 
en dat ze niet boos worden als ze een beetje boos kijkt. 
Positieve aandacht geven dan is Lady ook super lief. 
Lady houdt ervan om heel lang geborsteld en geaaid te 
worden.

 
Naam: Ché 
Ras: Fjord 
Stokmaat: 1.47m dus een D-pony 
Geboortedatum:  07-04-2006 (11 jaar) 
Aftekeningen: Ché is isabel van kleur en heeft net als 
alle fjorden een aalstreep over zijn rug. Rimmy heeft 
lange manen, Ché heeft halflange manen en Lady heeft 
korte manen. 
Ouders: De moeder van Ché is Lieker. De vader van 
Lieker is Brusvein. De vader van Ché is Timor. 

* Toen Ché bij ons kwam was hij nog maar 5 jaar oud. 
Dat is eigenlijk nog heel erg jong, maar dat betekend 
wel dat hij een hele brave pony is. 
* Ché kan het met alle pony's goed vinden maar hij vind 
het spelen met Chico, Faith, Unycke en vooral met 
Melvin het leukst. 
* Ché vergeet soms dat hij zijn voeten moet optillen, 
daarom heeft hij rubber matten voor de ingang van zijn 
stal zodat hij niet over het randje kan struikelen. 
* Ché vindt rijden, hard werken, heel leuk. Hij is 
daardoor soms ook een beetje moeilijk te stoppen 
omdat hij het liefste gewoon door loopt. 
* Ché vindt buiten ritten geweldig, dan is hij soms iets 
te blij, springen kan hij minder goed. 
* Ché is gek op eten. Dat is wel een beetje te zien aan 
zijn dikke buik. Omdat hij zo gek is op eten moet je 
soms wel uitkijken voor je vingers als je de stal open 
maakt want hij ziet alles aan voor eten. 
* Omdat Ché zo dik is moet de singel van het zadel op 
de achterste 2 singelstoten vastgemaakt worden, 
anders kan het zadel naar voren gaan schuiven. 

 



  



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! 

 

  

  

  

 

 

   

 

 

 

                  

   

                  

        

       

 

  

 

 


