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ALGEMEEN
De Stichting Paardrijden Gehandicapten 
Apeldoorn maakt paardensport voor 
gehandicapten mogelijk.  
Hoewel onderwijskundige of therapeutische 
doelen kunnen worden nagestreefd, moeten 
we helaas vaststellen, dat gezien de 
beperkingen in lesuren vooral recreatief wordt 
paardgereden. Voorop staat, dat de 
deelnemers plezier beleven aan het 
paardrijden en het mennen. 
De Stichting stelt de normalisatie en de 
integratie van de gehandicapte in de 
samenleving centraal en daarom werkt de 
Stichting daar waar mogelijk samen met 
verenigingen van de valide sport.  
Wekelijks wordt aan de deelnemers onderricht 
gegeven in het paardrijden en mennen.  
De paardrijlessen worden gegeven bij Manege 
Pothoven in Beemte-Broekland, de menlessen 
vinden plaats op het terrein van Plurijn (het 
Hietveld) in Beekbergen. 
 
Een onmisbare schakel bij al deze activiteiten 
zijn de vrijwilligers.  
De SPG kan niet functioneren zonder de 
voortreffelijke inzet van vele vrijwilligers.  
Bij alle activiteiten moet de veiligheid van de 
deelnemers en vrijwilligers voorop staan.  
Daartoe zijn de instructrices en vrijwilligers ook 
opgeleid.  
 
Nadat de risico’s in 2003 door een Risico 
Inventarisatie & Evaluatie onderzoek in kaart 
waren gebracht is in dit verslagjaar het Plan 
van Aanpak voortkomend uit het onderzoek 
uitgevoerd en afgerond. 
 
Met de Gemeente Apeldoorn zijn voortreffelijke 
contacten als ook met het Verenigingsbureau 
Apeldoorn.  
In 2006 zijn we weer gesteund in ons werk 
door middel van subsidies van de Gemeente 
Apeldoorn voor ons werk als Stichting. 
Het Verenigingsburo gaf een bijdrage voor 
deskundigheidsbevordering van de 
Vrijwilligers. 
De SPG is aangesloten bij de Federatie 
Paardrijden Gehandicapten(FPG).  
 
Lionsclub Apeldoorn, de oprichter van de 
Stichting in 1981, is hecht verbonden met de 
SPG. Jaarlijks wordt door de President van de 
Lionsclub de wisseltrofee tijdens het 
Diplomarijden aan de winnaar uitgereikt. 

SPG Apeldoorn heeft in het verslagjaar een 
bijdrage geleverd aan het Kwaliteit, Arbeid en 
Milieu zorgsysteem van de FPG. Dit was mede 
mogelijk omdat de SPG Apeldoorn wordt 
gezien als een voorbeeld stichting binnen de 
FPG als het de ARBO-zorg betreft.  
 
Apeldoorn is de SPG lid van de Vereniging 
Sportraad Apeldoorn (VSA).  
De inzet van de mensen van het Rode Kruis 
afdeling Apeldoorn bij het Diplomarijden en 
andere activiteiten stellen wij op hoge prijs. 
De Stichting Paardrijden Gehandicapten weet 
zich ook gesteund door de adviezen van de 
Stichting Vrienden van de SPG. 
 
Helaas wordt de SPG al jaren geconfronteerd 
met een structureel tekort aan vrijwilligers.  
Op de overblijvende vrijwilligers wordt 
daardoor een zwaarder beroep gedaan. 
Daarom spreekt het bestuur haar waardering 
uit voor de inzet van velen om het de 
gehandicapte medemens mogelijk te maken, 
te genieten van de prachtige paardensport. 
 
Het jaar 2006 stond in het teken van het 25 
jarig bestaan. Een feestelijke middag en een 
Open Dag markeerden dit jubileum. 
 
Wat brengt ons de toekomst? 
Wat we doen proberen we zo goed mogelijk te 
doen en zullen dat ook blijven doen. 
Daarnaast zullen we hard werken aan de 
uitbreiding van het aantal deelnemers voor het 
Aangespannen rijden. 
Ook blijft onze voortdurende zorg gericht op 
het in stand houden en mogelijk uitbreiden van 
het aantal vrijwilligers bij het paardrijden. 
Door de bouwactiviteiten op ’t Hietveld, worden 
we gedwongen om te zien naar een ander 
oefenterrein. Dat zal niet eenvoudig zijn op te 
lossen 
We zullen streven naar een uitbreiding van het 
aantal lesuren bij Manege Pothoven, temeer 
daar onze ruiters die recreatief paardrijden, dit 
meer en meer zullen moeten doen in hun 
vrijetijdsuren. 
Ondanks de aandachtspunten ziet het bestuur 
de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
Apeldoorn, juni 2007 
Het Bestuur  
Stichting Paardrijden Gehandicapten 
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  BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
Nadat ze al enige tijd als vrijwilligster 
functioneerde is Sari Annokkée per  
1 december 2006 toegetreden tot het bestuur. 
Sari zal samen met Sandra Lukassen de 
coördinatie van het paardrijden verzorgen. 
Het bestuur zag er eind 2006 als volgt uit: 
Voorzitter        : Bé de Vries 
Secretaris        : Jan Waldus 
Penningmeester       : Syta Hammink 
Coördinator Paardrijden   : Sandra Lukassen 
Bestuurslid        : Sari Annokkée 
 
Het bestuur vergaderde 8 keer in 2006. 
 
Financiën 
De penningmeester heeft al vroeg in het jaar 
de nodige papieren bij de Gemeente 
ingeleverd om er zeker van te zijn dat de 
gemeentelijke subsidie ook dit jaar aan de 
SPG zou worden verstrekt.  
Zonder deze subsidie is het werk van de SPG 
onmogelijk. 
De Gemeente heeft het bestaande subsidie-
niveau gehandhaafd. 
 
Het jaar 2006 was een bijzonder jaar.  
25 jaar SPG! 
Dat betekende veel extra activiteiten die 
betaald moesten worden. Gelukkig konden we 
sponsoren vinden die een bijdrage wilden 
leveren, zodat al onze ideeën uitgewerkt 
konden worden.  
Natuurlijk gingen de gewone activiteiten ook 
door. Mede door de subsidie van de Gemeente 
Apeldoorn is het mogelijk de lessen betaalbaar 
te houden. 
We konden het jaar 2006 afsluiten met een 
batig saldo.  
 
De Gemeente, via het Verenigingsburo, stelt 
middelen ter beschikking voor de 
deskundigheidsbevordering van Vrijwilligers. 
We hebben daardoor een flink percentage van 
de gemaakte kosten kunnen betalen door deze 
extra subsidie. 
 
Aantal betrokkenen in 2006 
Eind 2006 waren er totaal 90 ruiters en 
vrijwilligers betrokken bij het paardrijden en 
waren er bij het project aangespannen rijden 
21 mensen betrokken. 
 

 
 
We constateren, dat het aantal menners het 
afgelopen jaar iets is gestegen.  
Waren er bij de start van het menseizoen 4 
menners, tegen het eind van het menseizoen 
hadden zich 3 nieuwe menners aangemeld 
hetgeen einde 2006 het totaal van de menners 
op 7 bracht.  
In 2007 zal door middel van een mailing 
nogmaals extra aandacht worden besteed aan 
dit onderdeel.  
Ook zal in 2007 aandacht worden besteed aan 
het werven van ruiters. De moeilijkheid is 
echter, dat we bij Manege Pothoven slechts 
een beperkt aantal uren tot onze beschikking 
hebben wat de opname van nieuwe ruiters 
belemmerd.  
We zijn hoopvol gestemd voor 2007, omdat 
Manege Pothoven fors is uitgebreid en wellicht 
ook meer uren aan de SPG kan aanbieden. 
 
ARBO wetgeving 
In 2006 zijn een aantal protocollen 
aangescherpt en/of vernieuwd, mede ter 
afstemming met het KAM-zorg systeem dat 
door de FPG wordt gepropageerd. 
Aan nieuwe vrijwilligers (paardrijden en 
mennen) wordt een boekje uitgereikt met de 
voor hen van belang zijnde protocollen en 
voorschriften.  
Bij het secretariaat ligt een documentatie map 
met alle relevante gegevens over de Stichting 
en de protocollen en voorschriften.  
 
Kleding inzamelingsactie 
De SPG is aangesloten bij de Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten Oost. 
Door de Gemeente Apeldoorn is aan 
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 
Nederland voor een periode van 5 jaar een 
vergunning verleend voor het inzamelen van 
oude kleding in de Gemeente Apeldoorn. In 
2006 is door de VPG Oost tweemaal kleding 
ingezameld.  
SPG Apeldoorn heeft deze inzamelingsactie 
vergezeld doen gaan van PR activiteiten. Niet 
zonder succes, want de opbrengst was 
aanmerkelijk hoger dan de voorgaande jaren. 
De netto opbrengst is een welkome aanvulling 
op ons budget.  
Naast het aanwenden voor bijvoorbeeld het 
jaarlijks geplande onderhoud van het 
harnachement en de koetsen, konden we een 
klein deel bestemmen voor de viering van het 
25 jarig jubileum.  
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Stichting Vrienden van de SPG 
Eind 2006 hebben we afscheid genomen van 
de oud bestuursleden van de Stichting 
Vrienden SPG de heren Bert Thie en Jan Smit. 
Als mannen van het eerste uur hebben zij 
jarenlang de SPG van goede raad voorzien. 
Het moge duidelijk zijn dat we hen beiden 
daarvoor zeer erkentelijk zijn. 
Met de komst van Peter van Oppenraaij en  
Co Berendsen is het bestuur van de Stichting 
Vrienden met als secretaris Jan Waldus weer 
op sterkte. 
De SPG maakt graag gebruik van de expertise 
van de beide heren die goed thuis zijn in de 
financiële wereld en de paardensport. 
 
 
 

 
 
 
 
PAARDRIJDEN 

 
Ruiters 
Ruiters komen uit de verschillende 
Zorginstellingen en hebben soms een 
meervoudige beperking (verstandelijk en 
lichamelijk) 
Dit jaar realiseerden we 2231 ruiteruren. 
 
Vrijwilligers 
De SPG telt ca 22 vrijwilligers die zich zeer 
regelmatig inzetten voor de begeleiding van de 
ruiters. Het is opmerkelijk dat velen al jaren als 
vrijwilliger optreden. 
Ook in dit verslagjaar vond er een evaluatie 
avond plaats met de vrijwilligers paardrijden. 
Alle lopende zaken passeerden de revue en 
ook vertelde het bestuur over de stand van 
zaken en de plannen die het bestuur heeft 
betreffende de SPG. 
 
In december waren in Apeldoorn de 
verkiezingen voor de VRIJWILLIGER VAN 
HET JAAR 2006 

Koetsier Hennie Hissink 
werd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 
de Gemeente Apeldoorn 
in het zonnetje gezet.  
 
 
 
 

 
 
Instructrices 
De lessen worden gegeven in Manege 
Pothoven in Beemte Broekland. 
De manege is aangesloten bij de federatie 
Nederlandse Rij Scholen (FNRS). 
Een drietal instructrices verzorgen de lessen. 
Eén daarvan is in het bezit van het diploma 
Commandanten Opleiding en speciaal 
opgeleid bij de Federatie Paardrijden 
Gehandicapten (FPG). Deze opleiding omvat 
naast theorie ook praktijk in het lesgeven en 
het rijden. 
 
Paarden 
Aan de kwaliteit van de paarden worden hoge 
eisen gesteld. Niet ieder paard is geschikt om 
door gehandicapten te worden gereden. Er 
wordt van het paard een hoge mate van 
betrouwbaarheid en vriendelijkheid geëist. 
Bovendien moeten de paarden lang en soms 
hard werken. Vooral de meer geoefende 
menner en ruiter vragen van een paard ook 
nog dat het goed in de dressuursport moet 
presteren. 
Eind 2006 beschikte de SPG over 4 paarden. 
Deze paarden zijn allen gestald bij Manege 
Pothoven.  
 
Deskundigheids bevordering 
Elke vrijwilliger ontvangt het blad “Bit”. Daarin 
worden diverse onderwerpen uit de 
Paardensport behandeld. 
In 2006 heeft er een pilot plaats gevonden van 
de cursus Begeleider Paardrijden 
Gehandicapten van de FPG. 
 
Selectiegroep 
De SPG is in november 1999 gestart met een 
selectiegroep van 8 ruiters. Dit betekent dat de 
ruiters op een hoger niveau worden 
aangesproken en daardoor meer leren en ook 
meer plezier aan het paardrijden beleven. 
Leden van deze selectiegroep nemen ook deel 
aan wedstrijden, zoals het Ruitersportweekend 
in Amersfoort. Ook hebben enkele ruiters 
deelgenomen aan de Special Olympics in 
Veendam. 
 
Diplomarijden 
Elk jaar wordt de mogelijkheid geboden aan 
ruiters om deel te nemen, aan het jaarlijkse 
Diplomarijden. Ruiters mogen dan laten zien 
aan ouders/vrienden/bekenden wat zij zoal 
geleerd hebben het afgelopen jaar.  
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Dit jaar viel het Diplomarijden na het vieren 

van het jubileum 
op zondag 29 
oktober. Voor het 
eerst op zondag. 
Vanwege het 
drukke lesschema 
en bezetting van 
de manege is het 
niet meer mogelijk 
om het 
Diplomarijden op 
zaterdag te 
houden. De mooie 
medailles en het 

bijbehorende diploma met daarbij ook nog een 
verjaardagskalender 
werden uitgereikt door 
de coördinator 
paardrijden. 
 
President Max 
Westerborg van de 
Lionsclub Apeldoorn 
die zoals elk jaar de 
wisselbeker 
overhandigd aan de 
meest opvallende of 
bijzondere ruiter van 
dit jaar. Voor 2006 is dat Yoshi Berends 
geworden.  
Al met al een zeer geslaagde middag.  
 
Ruitersport weekend Amersfoort 
Op 24 en 25 juni 2006 namen een 6-tal ruiters 
onder leiding van twee instructrices van 
Manege Pothoven deel aan het 
ruitersportweekend. Ze werden begeleid door 
5 vrijwilligers van de SPG 
Dit evenement wordt gehouden in de Manege 
Marcroix op de Prins Bernhard Kazerne te 
Amersfoort. 
 
Special Olympics Veendam 10 & 11 juni 2006 
Voor het eerst deden een aantal ruiters van 
ons mee aan deze eens in de twee jaar 
georganiseerde Special Olympics. 
Ludo Boskase haalde een bronzen medaille en 
Germy Schuyl won een gouden medaille! 
Ook nu waren er weer een aantal vrijwilligers 
die hun vrije tijd inzetten, voor het begeleiden 
van deze sporters.  
Ook langs deze weg spreekt het bestuur van 
de SPG haar waardering uit voor de SPG 
Vrijwilligers. 
 

 

Ludo Boskase op de derde plek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germy Schuyl 
ferm te paard bij de prijsuitreiking 

 
 
 
 
 

 
 
AANGESPANNEN 
RIJDEN 

 
Bij de aanvang van het menles-seizoen had de 
SPG 4 menles cursisten. Gedurende het 
seizoen meldden zich nog 3 menners aan, 
hetgeen het totaal bracht op 7 menners. 
 
De wedstrijd menner kreeg les van instructeur 
Arend Jan Hammink en koetsier Hennie 
Hissink. 
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Onze wedstrijdmenner, Marion Steehouwer, 
heeft dit jaar wederom meegedaan aan de Dag 
van het Aangespannen Paard in Utrecht. Zij 
eindigde op de 4e plaats. 
 
Ook heeft zij, samen met koetsier Hennie 
Hissink met een driespan gereden tijdens de 
festiviteiten rondom de herdenking van de 
regeerperiode van Koning Lodewijk Napoleon, 
die in Apeldoorn groots werd gevierd. 

 
De drie recreatiemenners ontvingen hun 
lessen van de koetsiers Henk Hofman en 
Bennie Essenstam. Naast de beginselen van 
de dressuur is er ook veel aandacht besteed 
aan het rijden op de openbare weg. 
Koetsier Rie Reekers heeft in dit jaar wederom 
een aantal lessen van Ben Essenstam 
overgenomen. Omdat Ben jaarlijks een 
gewaardeerde parcoursbouwer is in de periode 
van maart t/m mei t.b.v. de Landelijke 
Samengestelde Menwedstrijd te Ugchelen. 
 
Koetsiers: 
Er is geen verloop bij de koetsiers van de 
SPG. 
Een vertrouwde groep van 13 ervaren 
koetsiers, die allen in het bezit zijn van het 
Koetsiersbewijs (één en tweespan) afgegeven 
door de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen 
Recreatieruiter (SRR) 
Vier van deze Koetsiers zijn door de SPG als 
menles bevoegd aangewezen. 
 
Paarden: 
De SPG bezit t.b.v. het project het 
aangespannen rijden drie Haflingers: Timo, 
Waldo en Winner. 

Deze worden ingezet voor de menlessen en 
voor het koetsierswerk recreatie ritten met 
huifkar of kleine koets.  
 
Diplomarijden voor de recreatiemenners van 
de SPG. 
Op zondag 8 oktober hebben Luke, Jonathan 
en Willem van de recreatie menlesgroep van 
Henk Hofman en Bennie Essenstam hun 
jaarlijks Diplomarijden Mennen mogen doen 
tijdens de oefendag van de Menvereniging "de 
Kromme Zweppe". 
 
De SPG wordt ieder jaar in de gelegenheid 
gesteld door menvereniging “de Kromme 
Zweppe “ om tijdens hun oefendag in oktober, 
het kampioenschap voor de SPG menners te 
verrijden. Geweldig om op een dergelijk goed 
georganiseerd evenement als SPG te gast te 
mogen zijn.  
Hiervoor zijn wij “de Kromme Zweppe” zeer 
erkentelijk. 
 
Sponsoring 
Elk jaar organiseert de Junior Kamer een 
activiteit met en voor haar leden waarvan de 
netto opbrengst geschonken wordt aan een 
“goed doel”. Dit jaar werd dat de 25 jarige 
jubilerende SPG.  
Dit jaar werd het een outdoor-dag bij manege 
Riant . Apeldoornse bedrijven schreven op 
verzoek in om aan deze unieke Mendag deel 
te nemen met twee of drie managers van hun 
bedrijf. 
SPG kreeg graag de gelegenheid om haar 
unieke marathonkoets te demonstreren.  
Aan SPG werd symbolisch door de Junior 
kamer een bedrag van “drieduizend euro” 
overhandigd. Waarop het deelnemende bedrijf, 
Boon Accountants & Belastingadviseurs ter 
plaatse heeft besloten om het genoemde 
bedrag te gaan verdubbelen. 
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Waarmee SPG dus een gift van totaal 
zesduizend euro mocht ontvangen. 
Veel dank aan de Junior Kamer, manege Riant 
en de deelnemende bedrijven. 
Groots is het van de leden van de Junior 
Kamer en deelnemende bedrijven om op deze 
wijze vorm en inhoud te willen en kunnen 
geven aan wat wij mogen noemen “de 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid “ 
 
 
 

 
 
 
 
HUIFKAR RITTEN 
 

De coördinatie van de huifkarritten berust bij 
Marion Steehouwer. Hierin gaat veel tijd en 
werk zitten. Er zijn in 2006 in totaal 46 ritten 
gereden. De Huifkarritten en ritten met de 
kleine menwagen worden met veel plezier door 
vrijwillige koetsiers gerealiseerd.  
Ook de mensen met een functiebeperking 
genieten zichtbaar van deze ritten. Dit alles 
wordt gerealiseerd naar grote tevredenheid 
van de klanten.  
Er wordt gereden voor en met cliënten van 
zorginstellingen, of voor een gezin met een 
gezinslid die een handicap heeft. Ook valide 
gezinnen kunnen een huifkarrit bestellen. Er 
zijn 12 zitplaatsen in de huifkar. Voor kleine 
rolstoelen zijn er 4 plaatsen en voor elektrische 
rolstoelen hebben we 2 plaatsen.  
De huifkar en kleine menwagen zijn zeer 
gemakkelijk toegankelijk voor personen in een 
rolstoel.  
 
 
 
PANNENKOEKENTOCHT  
ZATERDAG 24 JUNI 2006 
Het was weer als vanouds! 
Een PRACHTIGE zonovergoten koetsentocht 
door de Hoog Buurlose bossen. 
Een lange stoet met allerlei verschillende 
soorten aanspanningen en rijtuigen en twee 
huifkarren maakten er samen een prachtig en 
vrolijk geheel van. 
Leden van de Kromme Zweppe en vooral niet 
te vergeten hun dames: HARTELIJK DANK 
voor deze onvergetelijke middag! 
 
 
 

25 JAAR STICHTING PAARDRIJDEN 
GEHANDICAPTEN APELDOORN 
(overname uit SPG Nieuwsbrief november 2006) 
 
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 
2006 vierde SPG Apeldoorn haar 25-jarig 
bestaan. 
Voor de SPG-familie, bestaande uit onze 
ruiters en menners met hun begeleiders, 
vrijwilligers, koetsiers en oud bestuursleden 
met partners was door SPG de Stoomtrein 
afgehuurd. 
Om 14.00 uur vertrokken zo’n 150 passagiers 
met de trein van de VSM. 
Het bestuur van de SPG had het idee 
geopperd om elke deelnemer een knapzak te 
geven. Dat is door Lions club Apeldoorn 
ruimhartig opgepakt. 
 
 ’s Morgens werd door een aantal mensen de 
knapzakken in elkaar gezet. 
 
Enige inventiviteit werd gevraagd om de 
zakdoeken niet van de stok te laten glijden. 

Vraag je je toch af hoe ze dat vroeger dan 
deden zonder plakband, maar dat terzijde? 
De knapzakken vonden hun weg naar de 
deelnemers. Van de 170 stuks was er na 
afloop niet één meer achtergebleven. Een 
succes dus!  
Lions HARTELIJK dank daarvoor. 
 
 
Niet lang na het vertrek werd de trein 
overvallen door rovers en bandieten en namen 
onze voorzitter Bé de Vries en penningmeester 
Syta Hammink mee. 
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Grote hilariteit natuurlijk en veel gespannen 
gezichten, maar het kwam allemaal weer goed.  
Tijdens de stop in Loenen werden passagiers 
en ontvoerde bestuursleden weer verenigd in 
Landhotel Bosoord. 
 
Niet voor niets, want daar werd voorzitter Bé 
de Vries de versierselen behorende bij de 

onderscheiding tot 
Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau 
opgespeld door 
Loco-burgemeester  
Wegman. 
De Vries is 
werkzaam bij ’s 
Heerenloo Midden 
Nederland en is 
vanaf het begin 
betrokken bij het 
project om 
verstandelijk en 

lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid te 
bieden paard te rijden. Het project was indertijd 
een initiatief van Lionsclub Apeldoorn.  
Onder leiding van De Vries zijn in de loop der 
jaren diverse aan-passingen, onder meer 
bouwkundige, in de manege, tot stand 
gekomen. Hij was bij het begin van het 
bestaan van de SPG ook betrokken bij de 
ontwikkelingen binnen de Federatie 
Paardrijden Gehandicapten (FPG). Hij slaagde 
er, samen met anderen in, wedstrijden te 
organiseren. Voor het eerst in de jaren 
1990/91 in het Militair Ruitersport Centrum van 
de Bernhard Kazerne te Amersfoort. Deze 
wedstrijden dienden als selectie voor de later  
te houden Wereldspelen voor Gehandicapten 
in Assen! Nederland won toen bij het 
paardrijden/dressuur gehandicapten goud en 
brons. 
In 1995 werd het mennen aan het hippische 
pakket toegevoegd. 

Samen met studenten van een Technische 
Universiteit werd een tweewielige 
rolstoeltoegankelijke koets ontwikkeld en 
jarenlang door de SPG gebruikt. 
De goede kontakten van de heer De Vries met 
de bouwer van koetsen in Klarenbeek leidde er 
toe, dat er in 2004 een unieke koets werd 
ontwikkeld. 
Deze menwagen maakt het mogelijk, dat 
menners met een functiebeperking nu ook 
volledig deel kunnen nemen aan 
samengestelde menwedstrijden voor valide 
menners.              
Voorts was De Vries van 1991 tot 2004 
voorzitter van de landelijke beroepsvereniging 
coördinatoren vrijwilligerswerk. Van 1999 tot 
2003 was hij bestuurslid van de stichting 
SIGHETU, met als doel het overbrengen van 
kennis van moderne gehandicapten zorg aan 
twee instellingen in de Roemeense stad 
Sighetu. Sinds 2001 is hij vice-voorzitter van 
het hoofdbestuur van de UNIE Zorg en 
Welzijn. 
Niet alleen De Vries werd in het zonnetje 
gezet, ook de gouden medaille winnares 
Germy Schuyl en de bronzenplak winnaar 
Ludo Boskase van de in juni gehouden Special 
Olympics in 
Veendam 
werden nog 
eens gehuldigd. 
Na enkele 
andere sprekers 
richtte de 
President van 
Lionsclub 
Apeldoorn het 
woord tot de 
SPG. Hij 
memoreerde het cadeau in de vorm van de 
knapzakken en kwam met het nieuws dat de 
Kerstlampjes actie als doel zal hebben de 
SPG. Deze mededeling werd met gejuich 
ontvangen. 
Het werd ook meteen wereldkundig gemaakt, 
omdat op dat moment ondergetekende live 
was verbonden met Radio Apeldoorn. 
Overigens, SPG was ook op zaterdag 30 
september op TV Apeldoorn. 
 
In zijn woord tot de “SPG familie” vroeg De 
Vries nog eens nadrukkelijk de aandacht voor 
de beide initiatiefnemers van Lionsclub  
Apeldoorn, Bert Thie en Leen te Loo, beiden 
aanwezig in de zaal. 
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Bert Thie         Leen te Loo 
 
Daarna reden we weer verder met de 
stoomtrein en genoten van de rit en het mooie 
weer.  
Een drankje en een hapje, begeleid door een 
Jazzband en optreden van een clown, 
maakten de rit tot een echte feesttreinrit.  
 
Zondag 1 oktober was een Open dag 
georganiseerd.  
Doel was om meer bekendheid te geven aan 
de mogelijkheden voor inwoners van de 
Gemeente Apeldoorn met een 
functiebeperking om aan paardensport deel te 
nemen. 
Alle ingrediënten zijn bij de SPG Apeldoorn 
daarvoor namelijk aanwezig. 

De bekende 
Paralympics sporter 
Joop Stokkel 
verzorgde een clinic 
met ruiter 
Glasten Karpels. 
Die liet zien wat 
ondanks een 
functiebeperking 
mogelijk is in de 
dressuur.  
Ook enkele ruiters van 
SPG Apeldoorn 
(Myriam van Riessen, 
Ramon Slootmans en 
Ingmar Teunissen) 

gaven blijk van hun vaardigheden. 
Geïnteresseerden konden een ritje op een 
paard maken en daar was veel belangstelling 
voor.  
 
 
 
Nationaal en Internationaal bekend staande 
Nederlandse wedstrijdmenners Henk Garrits, 
René Schuiling en Arend Jan Hammink, 
hebben onze menners met een functie 
beperking tijdens de Open dag begeleid.  
Een en ander werd afgesloten met een heuse 

vaardigheids wedstrijd door Jonathan 
Edenburg, Wim van den Heuvel, Luke Nijboer 
en Marion Steehouwer 
Ook kon met de unieke marathonwagen voor 
rolstoelgebruikers worden gereden. 
 

 
Als klap op de vuurpijl werd nog even met de 
driespan Haflingers en de marathonkoets door 
de bak gereden. 
Een Open dag die aan zijn doel heeft 
beantwoord. Veel bezoek, echte interesse van 
een aantal mensen, dat overweegt paard te 
gaan rijden en een aantal nieuwe vrijwilligers. 
SPG Apeldoorn gaat met enthousiasme de 25 
volgende jaren in! 
 
 
 
 
We noemen graag nog eens de support die we 
kregen bij de organisatie van het jubileum van 
diverse bedrijven en instellingen zowel 
financieel als materieel of in menskracht. 
 

Die de trein tegen kostprijs liet 
lopen en de catering tegen out of 
pocket kosten aanbood 
 

 
Die een bijdrage gaf voor 
de treinhuur.  
 

 
Die de knapzakken maakten en aan de 
deelnemers schonk 
 

   Apeldoorn 
  
 
Dan was er Stalhouderij De Viervoeter die  
“de overval” pleegde tijdens de treinrit, de heer 
Termaat die als Clown de gasten vermaakte en Wil 
Budel die met zijn maten voor de muzikale noot 
zorgden. 
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Bij de Open dag mochten we rekenen op de 
support van: 

 
Die financieel bijdroeg aan de 
Open dag 
 

Die menskracht en materiaal 
inzette 
 

Die hand en span 
diensten verrichtte en 
voor de bloemen 

        garant stond 
 
Die voor een zacht prijsje banken en 
kraam beschikbaar stelde 
 

 
Tuincentrum    die het groen pro deo beschikbaar 
De Woudhof    stelde 
 

 
 

Apeldoorn        
          Apeldoorn 
 
 en 
 
 
die allen financieel bijdroegen aan de Open dag.  
 
En dan waren er nog: 
De Parcoursbouwer  Bennie Essenstam 
 
Vrijwilligers bij het paardrijden Corinne 

Cornelissen; 
Wendy Wind;  
Sari Annokkee; 
Silvia Ratering; 
Frithjof Bekius en 
Evelien Plette 
Elodie Oosterhof 

Vrijwilligers bij het mennen Hennie Hissink;  
Henk Hofman en  
Bennie Essenstam 

Vrijwilligers in de bak Coen Hammink; 
Michel v.d. Eschert  

         Andries Veeneman 
Tot slot: 
Laten we onze instructrices Anja de Ruiter en Joke 
Dreierink niet vergeten, die onze demonstratie-
ruiters begeleiden en de wedstrijdmenners Henk 
Garrits, René Schuiling en Arend Jan Hammink, die 
de SPG-menners die middag hebben begeleid. 
 
Dat alles in de door Manege Pothoven beschikbaar 
gestelde Manege. 
 
 
 


