
 

 

 

Van de Bestuurstafel 

 

Na een zware tijd van Droes op de manege waardoor er 

geen lessen gegeven konden worden i.v.m. hygiëne en 

in- en uitsleep van de bacterie, zijn we gelukkig volgens 

planning begin september weer gestart met de lessen. 

Dit hopen we niet weer mee te maken. Een onzekere tijd 

voor jullie als ruiter, maar ook voor ons als bestuur van 

de SAP. Het blijven onderzoeken van onze pony’s op 

verdikte lymfknopen en koorts was elke dag weer een 

spannend gegeven. Gelukkig zijn onze pony’s niet ziek 

geworden. Er is nog 1 pony met verschijnselen maar 

deze wordt apart gehouden en komt niet op de manege. 

Voor de verzorging van dit paard zijn strikte 

hygiënemaatregelen van toepassing. Ook voor onze 

vrijwilligers die de pony’s deze hele periode hebben 

verzorgd was het best zwaar, met name ook omdat het 

een lange hete zomer was. Petje af voor deze mensen.  

Ter compensatie van de gemiste lessen wordt op 

zaterdag 3 november een feestdag georganiseerd. Wij 

hopen dan zoveel mogelijk ruiters, vaders, moeders en 

andere familieleden te mogen verwelkomen. Hopende 

dat we de ziekte buiten de deur kunnen houden wensen 

we eenieder weer een geweldig jaar om pony te rijden 

aan de Zwartendijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acties 

Albert Heijn statiegeldactie 

De actie heeft € 297,08 

opgebracht. Het geld zal 

gebruikt worden voor de 

gezondheid van de paarden. 

 

COOP-statiegeldactie 

De statiegeldactie bij COOP 

Kampen is begonnen. 

 

Landdag 

Na veel spanning in de week voorafgaand aan de 

landdag was het nog even afwachten of de 

Zwartendijkruiters wel naar Gorssel zouden gaan gezien 

de uitbraak van Droes en wij daardoor onze eigen 

pony's niet mee konden nemen. Daarmee kwam voor 

het bestuur de vraag “wat gaan we doen” en “wat is de 

juiste keuze”. Uiteindelijk is ervoor gekozen om bij 

andere stichtingen te vragen of het mogelijk was om 

pony's te lenen voor deze dag. Nadat contact was 

gezocht met de voorzitter van de VPGO bood SPGY 

IJsselmuiden meteen vier pony’s aan. Hoe dichterbij de 

datum naderde begon de spanning bij iedereen toe te 
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nemen. Welke bus komt er, zijn er voldoende pony’s. 

Een dag met z’n allen naar de Landdag en dan ook nog 

rijden op een vreemde pony, spannend.  

 

Maar gelukkig was het zaterdagmorgen in de bus naar 

Gorssel vrij rustig iedereen wachtte in spanning af wat 

ons de dag zou brengen.  Het weer was geen probleem, 

lekker warm en een mooi terrein tussen de bossen van 

Gorssel. Iedereen was blij en de stress van een vreemd 

paard was minimaal. Tenslotte hebben alle ruiters 

gereden. Wij hebben gezien en gevoeld dat we er goed 

aan gedaan hebben naar Gorssel te gaan met vreemde 

pony’s want bij de Zwartendijkruiters hebben we alleen 

maar toppers die durven!!! We kunnen met veel plezier 

terugkijken op een zeer geslaagde dag en mogen zeker 

trots zijn op onze ruiters. Zonder jullie inzet was dit niet 

gelukt. 

Interview met de trouwe en vaste 

vrijwilliger Bernadette Knol 

Bernadette, Wie ben je, waar kom je vandaan en hoe 

jong ben je? 

Ik ben Bernadette, ik kom uit Kampen geboren en 

getogen. 60 jaar jong. Eigenlijk brildragend alleen doe ik 

er niet aan. Ik heb 2 dochters en 1 kleindochter 

Hoe ben je bij de SAP terecht gekomen? 

Via Silvia die hier vrijwilliger was en dit alles 23 jaar 

geleden. 

Wat vind je echt het allerleukste om te doen bij de 

SAP? 

Meelopen met de lessen en het verzorgen van de 

paarden. 

Wat zou je graag anders willen zien bij de SAP 

behalve ons tekort aan vrijwilligers? 

Dat we als vrijwilligers wat meer met onze neuzen 

dezelfde kant opgaan in plaats van door elkaar heen. 

Je bent naast vrijwilliger ook een vaste verzorger in 

het weekend. Wat doe je hiermee zoal? 

Ik verzorg Ché, Melvin en ik ben de vaste kapster van 

Lady. Daarnaast mest ik de stallen en rijd of longeer 

ik.Ook help ik de paarden in en uit de wei zetten.  

Wat motiveert jou om je elke keer nog weer zo in te 

zetten voor de SAP? 

Omdat ik het heel leuk vind met de vrijwilligers, de 

ruiters en de pony’s uiteraard. 

Wat is het allergekste wat je in al die jaren 

meegemaakt hebt? 

Dat Silvia, Yvonne en ik op buitenrit waren en dat Silvia 

met de pony in de sloot is beland. Brandweer gebeld 

maar inmiddels was Justin weer aan land. Helemaal 

onder de modder! Silvia ook natuurlijk. Achteraf lagen 

we in een deuk van het lachen. En nu waarschijnlijk nog 

als we dit weer opnieuw vertellen. 

Wat zou je andere vrijwilligers en eventuele nieuwe 

vrijwilligers mee willen geven? 

Respect hebben voor elkaar, voor de ruiter en voor de 

dieren. Bovenal hier zijn met plezier, werken met plezier 

met mens en dier.

 



Vrijwilligers 

Wij blijven op zoek naar vrijwilligers voor extra hulp in de 

lessen. Het is leuk én dankbaar werk om te doen. De 

tijden gaan altijd in overleg.   Aanmelden kan via de 

instructie of via de website www.zwartendijkruiters.nl 

Voor de vrijwilligers is er een aparte vrijwilligersles op 

dinsdagavond van 20.30-21.15 uur.  

 

Ook zijn we op zoek naar hulp bij een aantal 

onderhoudsklussen  (schilderen bakrand, vernieuwen 

keukenplafond etc.) U kunt zich hiervoor aanmelden bij  

Johan Bakker of Alfred Plette; 

voorzitter@zwartendijkruiters.nl 

Ondersteuning voor betalen lesgeld 

Voor ouders met een laag inkomen wijzen wij op de 

volgende mogelijkheden:  

1. Het Jeugdsportfonds. Via bijv. de school van uw kind 

kunt u een beroep doen op het Jeugdsportfonds van de 

Gemeente Kampen. Voor meer informatie zie: 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/   

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 een situatie, een beroep doen 

op dit fonds. 

 

Kledinginzameling    

 

Wij zamelen nog steeds kleding in op de manege. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting en 

wordt  rechtstreeks ingezet voor de ruiters en de lessen. 

Daarom; gooi uw oude kleding niet weg maar breng het 

naar de manege. Elke kilo is er één ! De container voor 

de kleding staat links bij de ingang. 

Agenda 

Sinterklaas-week 26-30 november 2018 

Loterij 4 februari – 22 maart 2019 

Spel- en Dressuurdag (incl trekking loterij) 13 april 2019 

 

Vakantie’s 

Herfstvakantie 20 - 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 22 december 2018 – 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 16 februari – 24 februari 2019 

Goede Vrijdag / Pasen 19 april – 22 april 2019 

Meivakantie 27 april - 5 mei 2019 

Hemelvaartsdag 30 mei 2019 

Pinksteren 9-10 juni 2019 

Zomervakantie 13 juli - 25 augustus. 2019 

  

  



 
Naam: Hillview Mickey (roepnaam: Kay) 
Ras: Tinker 
Stokmaat: 1.50m dus een E-pony 
Geboortedatum: 24-04-2014 (4 jaar) 
Aftekeningen: Kay is vos van kleur. Kay heeft een brede bles 
en 4 witte sokken tot aan de knie. Rechtsachter is het witte 
been voor oplopend. 
Ouders: de ouders van Kay zijn niet bekend. 

* Kay is nog maar 4 jaar oud. Meestal zijn paarden die bij een 
manege lopen ouder zodat ze al meer hebben geleerd, maar 
Kay is nu al zo braaf! 
* Kay mag omdat hij nog zo jong is maar 1 les per dag lopen. 
Dat komt omdat hij nog heel veel moet groeien in de hoogte en 
breedte daarom is veel en lang rijden niet goed voor een jong 
paard. 
* Kay is een heel vriendelijk paard. Hij vindt iedereen leuk en 
maakt graag vriendjes. Alleen vinden Lady en Rimmy, Kay 
minder leuk. Die moeten nog wel erg aan hem wennen. 
* Kay komt net als Lucky uit Ierland en was nog maar een paar 
maanden in Nederland voordat hij hier kwam. 
* Kay heeft in Ierland alleen maar jachten gelopen met een 
jong kindje. Dus vooral buiten in het bos, in de bak kende hij 
helemaal niet. Hij vond het de eerste keer ook wel eng in de 
binnenbak. 
* Kay is gek op aandacht en knuffelen. Hij loopt met iedereen 
mee en vindt iedereen leuk. Een echte allemansvriend. 
* Kay is nog heel jong dus hij snapt nog lang niet alles. Hij 
loopt dus bijvoorbeeld niet altijd netjes rechtuit en gaat dan 
slingeren. Elk paard leert het beste door herhaling en goed 
belonen.  
* Kay vindt buiten rijden heel leuk, hij is niet gauw bang. Hij is 
niet bang voor trekkers en ander verkeer. 
* Kay mag nog niet vaak springen omdat hij 4 jaar is, maar hij 
kan het wel een beetje, tijdens jachten springen ze ook vaak 
over struikjes en boomstammetjes. 
* Kay is goed in ontsnappen! Als de stal niet goed dicht zit, 
doet hij hem open en loopt hij naar de wei. Ook als hij onder 
stroomdraad door kan om gras te eten, doet hij dat graag. 
Soms moeten de vrijwilliger hem wel eens vangen. 

 

 

 

 

 
Naam: Bonanita (roepnaam: Bonny) 
Ras: Welsh pony 
Stokmaat: 1.30m dus een C-pony 
Geboortedatum: 18-07-1999 (19 jaar) 
Aftekeningen: Bonny is helemaal wit met overal zwarte 
stippen. 
Ouders: De moeder van Bonanita heet Bonny en de vader is 
onbekend. 

* Bonny heet dus eigenlijk Bonanita maar omdat dat wel een 
lange naam is noemen we haar Bonny. 
* Bonny is al 19 jaar maar heeft vroeger bijna nooit hoeven 
werken. Heel af en toe reed er iemand op, maar nooit echt 
voor een langere tijd.  
* Bonny is soms wel een beetje eigenwijs. Ze wil nog wel eens 
van de hoefslag aflopen of soms heeft ze geen zin en dan 
loopt ze niet. 
* Bonny is niet van de SAP maar wij mogen haar wel als enige 
gebruiken voor onze lessen en daar zijn we heel blij mee! 
* Bonny is een kleine pony en dus super geschikt voor kleinere 
kinderen. 
* Omdat Bonny nooit veel heeft gedaan vroeger moet ze nog 
veel leren, net als Kay. Eigenlijk moet je Bonny een beetje 
behandelen als een jonge pony want ze snapt nog niet alles. 
* Bonny vindt het erg leuk om op buitenrit te gaan, verkeer 
vindt ze helemaal niet eng, maar het viaduct wel. Ze vindt het 
maar raar dat auto's onder haar door rijden.  
* Bonny is vaker in haar leven hoefbevangen geweest. Dat 
krijgt ze door te veel suikers in het gras, daarom staat ze 
eigenlijk altijd in de paddock en niet in de wei. 
Hoefbevangenheid doet heel erg veel pijn dus gras is niet 
goed voor Bonny. 
* Bonny is een merrie. En merries hebben graag een beetje 
ruimte om zich heen. Als je te dicht op haar loopt met een 
ander paard vindt ze dat niet leuk en kan ze wel eens een trap 
geven. Met andere paarden in de paddock is ze wel heel lief 
en kan ze bijna bij iedereen! 
* Bonny vindt springen erg leuk en dat kan ze ook best goed. 



  



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! 

 

  

  

  

 

 

   

 

 

 

                  

   

                  

        

       

 

  

 

 


