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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. Eind 2007 waren er 24 
vrijwilligers bij het paardrijden, 13 vrijwilligers 
bij het aangespannen rijden en 4 vrijwillige 
bestuursleden. Totaal zetten dus ruim 40 
vrijwilligers zich in voor ruim 70 mensen met 
een functiebeperking. 
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.  
 
Ook dit jaar heeft een herziening van de 
uitgevoerde RI&E plaats gevonden onder 
leiding van hert bureau Pro(t)action. Enkele 
kleine aanpassingen zijn in de loop van het 
verslag jaar uitgevoerd 
 
Met de Gemeente Apeldoorn zijn voortreffelijke 
contacten als ook met het Verenigingsbureau 
Apeldoorn.  
In 2007 zijn we weer gesteund in ons werk 
door middel van subsidies van de Gemeente 
Apeldoorn voor ons werk als Stichting. 
Tevens ontvingen we 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. 
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 zeer op 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 
en te genieten van de prachtige paardensport. 
 
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, werden 
we gedwongen om te zien naar een ander 
oefenterrein. Overleg met het Parc Spelderholt 
hebben niet kunnen leiden tot de inrichting van 
enkele stallen in een van de gebouwen van 
Parc Spelderholt. Mede oorzaak daarvan was 
het feit dat er grote veranderingen komende 
zijn in dit gebied. Manege Riant gaat op een 
deel van het terrein bouwen. De rest van het 
park wordt teruggebracht naar een Engels 
Landschaps-park. Daarin is geen plaats voor 
extra bouw activiteiten. 
De onderhandelingen met  de directie van 
Manege Pothoven zijn in goede harmonie en 
naar tevredenheid afgerond. 
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. 
 
Apeldoorn, mei 2008 
Het Bestuur  
Stichting Paardrijden Gehandicapten 
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  BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur zag er eind 2007 als volgt uit: 
Voorzitter        : Bé de Vries 
Secretaris        : Jan Waldus 
Penningmeester       : Syta Hammink 
Coördinator Paardrijden   : Sandra Lukassen 
Bestuurslid        : Sari Annokkée 
Het bestuur vergaderde 9 keer in 2007. 
Enkele vergaderingen werden louter en alleen 
besteed aan de onderhandelingen met de 
directie van Parc Spelderholt. Ook werd een 
extra vergadering belegd om de 
onderhandelingen met de directie van Manege 
Pothoven goed voor te bereiden. 
 
Financiën 
De penningmeester heeft wederom 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 geïndexeerd. 
 
Mede door de subsidie van de Gemeente 
Apeldoorn is het mogelijk de lessen betaalbaar 
te houden. 
We konden het jaar 2007 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 2007 
Eind 2007 waren er totaal 87 ruiters en 
vrijwilligers betrokken bij het paardrijden en 
waren er bij het project aangespannen rijden 
27 mensen betrokken. 
 
ARBO wetgeving 
SPG heeft het overheidsbeleid inzake ARBO 
wetgeving goed vertaald naar veilig 
paardrijden bij de SPG. In 2007 heeft er weer 
een herijking van de Risico Inventarisatie en 
Evaluatie plaats gevonden, de zgn. RI&E. We 
hebben de zaak goed voor elkaar! 
 

 
 
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 
2007 is door de VPG Oost tweemaal kleding 
ingezameld.  
SPG Apeldoorn laat deze inzamelingsactie 
vergezeld doen gaan van PR activiteiten. De 
netto opbrengst is een welkome aanvulling op 
ons budget.  

 
Stichting Vrienden van de SPG 
Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd 
door Peter van Oppenraaij (Vz), Co Berendsen 
(Pm) en Jan Waldus (secr.) 
De SPG maakt graag gebruik van hun 
expertise. 
 
Donaties 
De Lionsclubs Apeldoorn en Colonnade 
organiseren ieder jaar de Kerstlichtjesactie. 
De opbrengst € 14.466,72 van december 2007 
werd aan de SPG geschonken en is bedoeld 
voor het aanschaffen van een wedstrijdpaard 
voor ruiters die aan wedstrijden willen 
meedoen en niet over een eigen paard 
beschikken.  
Langs deze weg zeggen we de beide clubs 
nogmaals hartelijk dank. Het geeft een warm 
gevoel dat burgers van Apeldoorn bereid 
waren zoveel lampjes “te kopen”. 
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Maar ook kleinere bedragen worden zeer 
gewaardeerd. Schilderes Mevr. Hekman 
organiseerde samen met Ester Bruens een 
veiling in café Sam Sam en haalde toch maar 
even € 250,00 op voor de SPG. 
Van de werkgroep KLEVEDO (Kleding voor 
goede doelen) hebben door hen zelf 
vervaardigde babykleertjes verkocht op het 
Klarenbeekse Midzomerfeest in juni en hebben 
daarbij vele malen gewezen op het goede doel 
te weten SPG Apeldoorn. 
Uiteindelijk bleek op onze bankrekening een 
bedrag van € 250,-- te zijn gestort!  
Maar dat was nog niet alles.  
Ook Anne Kok, echtgenote van de initiator van 
de Jaarmarkt, heeft met haar door Knorr 
geschonken Toscaanse tomatensoep vele 
koppen aan de man en de vrouw gebracht. 
Dat leverde toch weer € 122,00 op voor de 
SPG. 
Marion Steehouwer ondersteunde de promotie 
van SPG.  
De bezoekers hebben dan ook in ieder geval 
de kraam en het bord van de SPG niet kunnen 
missen. 
Dit jaar werden we tevens verblijd met de 
schenking van een Westernzadel. De gulle 
gever wenst anoniem te blijven. 
 
In 2007 hebben we bij de Belastingdienst de 
aanvraag ingediend om te worden aangemerkt 
als een Algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) hetgeen door de Belasting dienst is 
gehonoreerd. Dit betekent dat over 
schenkingen aan de SPG geen successie 
rechten hoeven te worden betaald aan de 
belasting. 
 
Federatie Paardrijden Gehandicapten 
Op dinsdag 20 februari jl werd het convenant 
ondertekend waarin de FPG en KNHS 
nadrukkelijker gaan samenwerken om de 
integratie van de valide en gehandicapten 
paardensport verder uit te werken. Een 
doorbraak. 
 
 

 
 
 
 
PAARDRIJDEN 

 
Ruiters 
Ruiters komen uit de verschillende 
Zorginstellingen en hebben soms een 

meervoudige beperking (verstandelijk en 
lichamelijk) 
Dit jaar realiseerden we 2431ruiteruren. 
Vrijwilligers 
De SPG telt ca 24 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. 
 
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 2007 beschikte de SPG over 3 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. 
 
Diplomarijden 
Ieder jaar wordt de ruiters de mogelijkheid 
geboden om deel te nemen aan het jaarlijkse 
Diplomarijden, dit jaar op 14 oktober. Ruiters 
mogen dan laten zien aan ouders, vrienden en 
bekenden wat zij zoal geleerd hebben het 
afgelopen jaar.  
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Na de voorbereidingen in de morgen ging om 
13.00 uur na het openingswoord van de 
voorzitter het Diplomarijden van start. Dit jaar 
waren de ruiters verdeeld in verschillende 
kleuren groepen. Waarbij een paar groepen 
zich, onder leiding van Anja, waagden aan een 
springparcours, waarbij de hindernissen netjes 
overeind bleven staan en bijna alle ruiters op 
hun paard bleven zitten.  
 

 
De gediplomeerden 1e serie 

 
Tijdens de pauze was het spektakel te zien 
van de paardencarrousel van manege 
Pothoven. Ruim 20 paarden van de manege, 
die zij aan zij diverse figuren reden, 
ondersteunt door muziek. 
 

 
De carousselgroep 

 
Aan het einde van de dag was het zover voor 
de ruiters, die na de pauze hebben gereden. 
En gelukkig óók bij hen had: IEDEREEN ZIJN 
DIPLOMA GEHAALD! 
 

 
De gediplomeerden van de 2e serie 

De mooie medailles en het bijbehorende 
diploma werden uitgereikt door de loco-
burgemeester Metz. 

 
Loco-burgemeester deelt de medailles uit 

 
Vervolgens was het woord aan de president 

van de Lionsclub 
Apeldoorn Kees 
Robers, die zoals 
elk jaar, de 
wisselbeker 
overhandigde aan 
de meest 

opvallende/bijzondere ruiter van dit  
jaar.  
En voor 2007 is dat Fien Witman.  
 
 
President Lionsclub Apeldoorn Kees Robers overhandigd de 
wisseltrofee an Fien Witman 
 
 

 
 
 
Ruitersport weekend Amersfoort 
Op 24 en 25 juni 2006 namen een 8-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. 
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AANGESPANNEN 
RIJDEN 

 
Bij de aanvang van het menles-seizoen had de 
SPG 5 menles cursisten. Gedurende het 
seizoen meldden zich nog 3 menners aan, 
hetgeen het totaal bracht op 8 menners. 
 
Een deel van de lessen wordt verzorgd door 
instructeur Arend Jan Hammink en koetsier 
Hennie Hissink. 
 
De 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 
vrijwillige 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.  
Winner bleek op een gegeven moment 
ongeneeslijk kreupel te zijn. Besloten werd om 
hem naar de verzekering te doen. 
Waldo haalde dermate gevaarlijke capriolen 
uit, waardoor moest worden besloten dat  
Waldo ongeschikt was voor het werk van de 
SPG en werd verkocht. 
 
Dit betekende dat er gezocht moest worden 
naar vervanging. Besloten werd hiervoor de tijd 

te nemen en pas seizoen 2008 weer actief te 
beginnen. 
 
Incident 
Op 10 juli werden we geconfronteerd met een 
incident tijdens de menlessen in Beekbergen. 
Waldo is tijdens de les ongecontroleerd gaan 
lopen en is daarbij een verkeersweg 
overgestoken en is tot staan gebracht door de 
instructeur/koetsier Gerdes.  
We zijn in de eerste plaats geweldig dankbaar 
dat cursist Mevr. Smith en koetsier Gerdes  
geen ernstig letsel hebben opgelopen. Wel 
was er sprake van enkele kneuzingen e.d. 
maar de voorzorgmaatregelen die worden 
genomen bij het rijden met mensen met een 
functiebeperking hebben gewerkt.  
Na de melding van het incident, heeft het 
bestuur besloten met onmiddellijke ingang alle 
activiteiten m.b.t. het aangespannen rijden 
stop te zetten.  
Alle passende maatregelen zijn genomen, in 
de eerste plaats door de betrokken koetsiers 
en enkele cursisten op het moment van het 
incident. 
Grote waardering spreekt het bestuur uit voor 
ieders rol daarin! 
 
 

 
 
 
 
HUIFKAR RITTEN 
 

De coördinatie van de huifkarritten berust bij 
Marion Steehouwer. Hierin gaat veel tijd en 
werk zitten. Er zijn in 2007in totaal 68 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.  
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
 
Pannenkoekenrit 2007 
Op 8 september 2007 vond de traditionele 
pannenkoekenrit plaats. 
Zoals gebruikelijk hadden de 
dames van De Kromme 
Zweppe weer heel erg veel 
pannenkoeken gemaakt, 
die ook allemaal werden 
opgegeten. 
Het bestuur van de SPG heeft  De Kromme 
Zweppe hartelijk bedankt voor dit jaarlijks 
terugkerend evenement door een DVD met 
fotoshow te sturen van deze tocht. 
 
 
 
 

 
Op 4 oktober hebben wij als SPG een deel van 
een “Opkikkerdag” verzorgd voor Ilse de Jong. 
Met Hennie Hissink als koetsier hebben Ilse en 
haar familie een mooie rit gemaakt door de 
omgeving van Beekbergen. Ilse is ernstig ziek 
en had als wens een keer als menster op een 
koets te zitten. Nou die wens hebben we 
natuurlijk ingewilligd. 
We hebben een foto-DVD gemaakt van de rit 
en hebben die aan de familie aangeboden als 
herinnering aan deze dag. 
 
 
 
 
Opening en demo Blijvenement Limburg  
Andries Veeneman, Hennie Hissink en Marion 
Steehouwer hebben op 1 september in het 
Limburgse Well en demonstratie gegeven met 
de marathonkoets. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
In Well is namelijk samen met omringende 
gemeenten een menroute in het bos uitgezet 
van ongeveer 70 km. Deze menroute kan ook  
gereden worden door mensen met een functie 
beperking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON: 
Het Jaarverslag verschijnt in het 
1e kwartaal van ieder jaar, als een 
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subsidieverstrekkers, sponsoren, 
ruiters, menners, vrijwilligers, 
koetsiers en belangstellenden van 
de SPG Apeldoorn.  
Samenstelling:  
Het bestuur SPG 
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