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1. Van de redactie 

 

  

 

Hallo allemaal,  

 

Hè hè, hier is dan eindelijk een nieuwe Samenspraak. Jullie zaten er natuurlijk al met smart 

op te wachten……Wat was het warm hè, het was af en toe wel even zweten achter de 

computer. Wel heerlijk vaak in het park kunnen lopen tijdens de lessen en ook voor de 

andere activiteiten van onze vereniging was het erg prettig om mooi weer te hebben. Soms 

zelfs ietsje te warm maar dat gaan we niet hardop zeggen.  

 

In deze Samenspraak uiteraard aandacht voor de Special Olympics. Een mega happening 

elke keer weer en dat moet ook, het is fantastisch dat zoveel sporters met een beperking 

zo’n groot podium krijgen, dat moet nog veel meer onder de aandacht komen! Wij waren 

present met 10 ruiters deze keer waarvan er 3 voor de eerste keer deelnamen, super leuk! 

 

Inmiddels moeten de paarden na de les de deken weer op en dat is een teken dat wij weer 

richting de winter gaan.  

Ook weer gezellig, met z’n allen aan de warme               met slagroom, mmm. 

 

Veel leesplezier, tot de volgende keer maar weer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je iets kwijt, mail dan naar; 

redactie@vpgdesamenhang.nl  
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2. De voorzitter aan het woord   

Hallo beste Samenhangers,  

 

Hier weer een klein stukje van jullie voorzitter. 

                                                      

De zomer, die langer heeft geduurd dan ooit              ,  is weer voorbij. 

We hebben meer keren buiten kunnen rijden dan sommige jaren bij elkaar opgeteld. Dat 

was dus een heerlijkheid met al die lange warme avonden. 

 

We hebben in juni de Special Olympics gehad, de meest luxe Specials ooit! We zijn warm 

onthaald op een fantastisch vakantiepark en een super mooie manege van 

Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Verdere informatie hierover zal in deze Samenspraak 

uiteraard aan bod komen. 

 

Ook hebben we nog een wedstrijd gereden bij de vereniging in Opmeer met een aantal 

mooie resultaten en alleen maar blijde gezichten. 

 

Na de zomervakantie hebben we weer een fantastische barbecue gehad die door een aantal  

bedrijven omarmd werd waardoor we de kosten flink hebben kunnen drukken! Het was 

weer een mooi feest!!! 

 

Verder ga ik jullie niet vervelen en wens ik jullie een goede winter met leuke dingen en veel 

rijplezier!!! 

 

Groetjes, 

Jullie Voorzitter,               Arno 
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3. Fanclub Special Olympics 
               Door Doeke 

         

Op vrijdagmiddag half 1 vertrokken de fans vanaf het terrein van Manege De Eenhoorn naar 

het weekendverblijf in Eibergen in Gelderland. Daar aangekomen, na wat oponthoud op de 

A1 en wat regenachtig weer, werd ons het huis getoond en kon iedereen een slaapplaats 

uitkiezen.  

Toen alles uitgepakt was en we wat gedronken hadden reden we naar het voetbalstadion 
waar de opening werd gehouden. De openingsceremonie was een geweldig spektakel! Het 
weer was gelukkig beter geworden. Na de opening weer naar Eibergen, waar we wat 

dronken. Een geheim had het huis wel 😊, er waren flipperkasten! Dus iedereen die dat 
wilde was er mee aan het spelen.  
 
De volgende ochtend na het ontbijt, dat wij vanwege het lekkere weer buiten nuttigden, 

gingen de fans richting Lichtenvoorde. Daar werd de matching gedaan. De ruiters en 

amazones van onze vereniging reden echt op mooie en brave pony's en paarden. Het 

complex was echt super mooi en echt heel groot. 's Avonds in Eibergen hebben we heerlijk 

gebarbecued onder de bezielende leiding van Ids. Het was een topavond!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zondagmorgen weer heerlijk buiten ontbeten en na het ontbijt naar Lichtenvoorde 

gereden om onze amazones en ruiters te zien schitteren tijdens de wedstrijd.  

 

Half 5 was dan de tijd aangebroken om weer naar huis te gaan. Ik denk dat ik ook namens de 

fans die mee waren spreek dat het echt een geslaagd Special Olympics weekend was.  
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4. Special Olympics 8, 9 en 10 juni 

Een prachtig bungalowpark, een super de luxe manege, mooi weer               en 10 toppers 

van ruiters. Dat waren de hoofdingrediënten van 3 dagen Special Olympics in de Achterhoek.   

 

Met twee auto’s en een chique taxibusje van de Dirk Kuyt Foundation gaan wij vrijdagochtend 

op pad richting Groenlo. Met, nee hè, regen……Het is bar en boos onderweg en wij vrezen 

voor wederom een kletsnatte openingsceremonie. Ramona d’r vinger zit zo’n beetje 

vastgeplakt op de knop “buienradar” van haar telefoon..….Na veel drukte op de weg komen 

wij rond twee uur allemaal tegelijk aan bij het bungalowpark van Marveld recreaties. Twee 

huisjes voor ons team met elk 4 slaapkamers en 2 badkamers. Wat een luxe vergeleken met 

2016, heeeeerlijk. Uitpakken, bedden opmaken, even wat eten/snoepen en alweer richting 

de bus voor vervoer naar de openingsceremonie. Hoera, het is droog! Eenmaal in de bus duurt 

het nog vrij lang voor we vertrekken. We krijgen eerst een maaltijdbox uitgereikt en er komt 

iemand langs met lekkere warme worstenbroodjes, mmmmmmm. 

 

En ja hoor, wie stappen even later toevallig ook onze bus in? Het handbalteam  

met o.a. “onze” Romy en...mijn enige echte Steefieee, gezellig!! 

Dan in colonne richting stadion. Daar aangekomen duurt het toch nog een heel  

poosje voor wij naar binnen mogen. Jaja, geduld is een schone zaak mensen! Maar als je dan 

het stadion binnenkomt, ja, dan wordt al het wachten wel beloond! Wat een sfeer! Al die 

mensen die enthousiast klappen, ook onze fanclub is aanwezig, toppers! Er is een video te 

zien van het moment dat wij het stadion binnenkomen, check even de facebookpagina van 

De Samenhang. Hieronder een stukje eruit geknipt daarom is de kwaliteit niet optimaal. 
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Na allerlei toespraken en optredens is het tijd om de Olympische vlam te ontsteken.  
Een mooi spektakel, erg indrukwekkend!  
 
Maar….de topperrrrrrrr van de week is voor velen van ons natuurlijk het  
optreden van......Gerard Joling!! Jawel, zo dichtbij dat je bijna wordt verblind  
door zijn witte tanden . 
 
 
 
 
 
 
Na afloop is het even zoeken naar een bus met ruimte voor 14 Samenhangers om ons  
terug te brengen naar de huisjes. Daar nog even nazitten en dan, huppetee naar bed om fris 
en fruitig aan de volgende dag te kunnen beginnen. 
 
Zaterdagochtend vroeg uit de veren en met z’n zevenen aan een grote tafel ontbijten, wat 
een gezelligheid op de vroege ochtend! Er zijn er al een paar goed wakker! De broodjes zijn 
’s morgens bezorgd, beleg is in de bungalow aanwezig. Kaas, kip, muisjes, vlokken, jam, 
sinaasappelsap, melk, er is aan alles gedacht.  Nog wat appels, drinken, snoep en koek mee 
en dan onderweg met de bus naar de manege. Paardensportcentrum Lichtenvoorde om 
precies te zijn. Zo, het is hier errug groot. En luxe. Voor de verenigingen is er een tent 
neergezet met een eigen tafel per vereniging, heel prettig. Nog even een rondje stal waarbij 
je je paard of pony mag toefluisteren en dan gaat het echte werk beginnen! 
De hele ochtend staat in het teken van “matchen”, een soort van kijken, voelen, proeven en 
ruiken, om te zien of paard en ruiter het met elkaar kunnen vinden. Van 9 ruiters is er groen 
licht, alleen Danny wil wisselen, hij krijgt een smaller paardje en is daarmee ook gelukkig. De 
middag staat in het teken van “divisioning”, de ruiters rijden hun proef en worden aan de 
hand van hun prestaties ingedeeld voor de wedstrijddag. Eerst lunchen is de bedoeling maar 
de lunchpakketten zijn de weg kwijt dus moeten we even de honger stillen met een 
jodenkoek of mini marsje. Ook niet verkeerd natuurlijk. Gezond eten kan altijd nog. Voor 
degenen die zich vervelen zijn er buiten nog spelletjes te doen en worden er ballonnen 
gevouwen in prachtige figuren. 
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Als we verder gaan met het rijden van de proeven komen de lunchpakketten binnen, hoera! 
Broodjes en drinken. Voor wie iets anders wil is er altijd nog een kantine met tosti’s, patat en 
saucijzenbroodjes….De middag gaat verder met het rijden van de proeven en dat verloopt 
prima. Er wordt heel erg goed gereden door onze toppers!  
 
Na een lange dag weer met de bus naar het bungalowpark. We moeten meteen bij aankomst 
naar de eetzaal want het is al laat. De paardrijders hebben altijd lange dagen en het is dus 
opschieten geblazen om op tijd te kunnen eten. Met z’n allen in een grote tent met een 
graadje of 30 buiten…..dat is heeeeeel erg warm, om niet te zeggen, te warm. Lekker gegeten 
maar daarna snel naar een douche want er is ’s avonds nog een feestavond op het park! Nog 
een lekker ijsje eten en daarna genieten van fantastisch entertainment. Heerlijk gedanst met 
flink bekijks. Moe maar voldaan sluiten we de dag af, op naar de wedstrijd! 
 
 
 
 

 

 

 

Zondagochtend is iedereen druk met het wedstrijdtenue, koffer pakken en bedden afhalen 
want wij komen vanmiddag niet meer terug naar de bungalow. Ook nog even met z’n allen 
het ontbijt genuttigd, de broodjes waren weer keurig bezorgd zo op de vroege morgen. Hulde 
aan de vrijwilligers van de organisatie! 
Na wat vervoersproblemen, die daadkrachtig zijn opgelost door Ramona en Carla, is iedereen 
op tijd op de manege. Het is al een drukte van belang met ouders en andere belangstellenden.  
De uitslagen van zaterdag worden opgehangen en wat zijn wij trots, onze groep heeft heel 
goed gepresteerd en er zijn ruiters als eerste, tweede of derde geëindigd! Dit betekent wel 
dat wij bij de zwaargewichten zijn ingedeeld vandaag, dus pittige concurrentie! 
We moeten al vroeg starten met verschillende ruiters. Sommigen moeten tegelijk, de ene in 
Ring 1 en de ander in Ring 2. Het is even flink actie in de taxi. Carla leest zoveel mogelijk de 
proeven voor, de coaches rennen nog bij een paar ruiters mee tijdens de proef, pffffff, zweten 
geblazen, wat is het warm hier binnen! 
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Rond twee uur zijn wij klaar. We hebben weer een lunchpakket gekregen en ik besluit om 

ook maar even een lekker koel raketje uit te delen, mmmmmm, dat hebben we wel 

verdiend!  

Het is nu wachten op de prijsuitreiking en dat duurt nog wel even. Snel de korte broek aan! 

Dan rond vier uur is het zover, de prijsuitreiking begint. We staan met z’n allen in de bak en  

de namen uit de verschillende groepen worden opgenoemd. Wij hebben deze keer geen 

medailles maar aan alle punten te zien is er toch goed gereden, het ligt allemaal wel erg 

dicht bij elkaar. Nog even met z’n allen op de foto en dan is het tijd om naar huis te rijden. 

Moe maar weer een fantastische ervaring rijker! Hieronder nog even de uitslagen en nog 

een paar leuke foto’s. 

Met apetrotse groet,  

jullie hoofdcoach, Debbie 

 

Linda     7e prijs 130 punten      Saakje     4e prijs 111 punten 

Danny   4e prijs 124 punten      Marijke   5e prijs 108 punten 

Nanda   4e prijs 122 punten      Yvonne   6e prijs 107 punten 

Edmée  6e prijs 121 punten      Jessica     5e prijs 105 punten 

Alvin     5e prijs 116 punten      Esra         5e prijs   85 punten 
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Meteen na de vakantie was het weer tijd voor onze gezellige, swingende  

BBQ, op zaterdag 8 september deze keer. Het weer was redelijk maar een  

tikkeltje fris door de wind. Daarom had Sjaak bedacht dat wij de BBQ wel in zijn caravanstalling 

konden houden. Zo gezegd, zo gedaan, partytenten neergezet, slingers en ballonnen opgehangen 

en klaar voor het feestje. Waar was dat feestje? HIER was dat feestje! 

 

Zoals altijd was het weer een gezellige boel met veel eten, veel drank en veel  

muziek. 

 

Yvonne had een speciale Samenhang                                                         salade gemaakt en Jessica 

had weer heerlijk brood van bakkerij Otten verzorgd dus dat was weer smikkelen en smullen 

met ook nog een toetje toe. 

 

 

 

 

 

 

 

Het vlees werd deze BBQ gesponsord door Slagerij Groen uit Spakenburg, alle frisdrank was 

gesponsord door de firma Jongens uit Oostzaan en de muziek werd weer belangeloos 

verzorgd door “onze ”DJ Richard van Lightbeams. ENORM BEDANKT! 

 

Uiteraard dank aan de organisatie en Sjaak en Tini wederom bedankt voor jullie gastvrijheid! 

Tot de volgende keer! 
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5. Wedstrijd Waarland 

We waren nog maar net uitgerust van de Special Olympics of de volgende wedstrijd diende 

zich alweer aan. Op 1 juli waren wij te gast bij VPG Opmeer in Oude Niedorp samen met 

vereniging De Vrije Teugel.  

Ook nu was het weer heeeeel erg warm en konden wij lekker buiten zitten waar overigens 

lekkere hamburgertjes werden gebakken, mmm. 

 

Er reden 9 ruiters mee van onze vereniging, in 3 groepen onderverdeeld en ze hebben 

allemaal enorm hun best gedaan. Dat is wel te zien aan de uitslag, er waren maar liefst 6 

ruiters bij de eerste drie! 

 

     Draf 

     1e prijs  Marijke      

     2e prijs  Esra        

     3e prijs  Jessica        

 

     Draf Moeilijk 

     2e prijs  Ingeborg     

     3e prijs  Yvonne         

 

     Galop 

     3e prijs  Sanne          

     5e prijs  Edmée        

     7e prijs  Robert        

     8e prijs  Nanda         

 

 

Goed gedaan! 
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6.     EFFE SNEL 

    Hallo allemaal en welkom bij “EffE SNEL”!! 

 

 

 

 

Hard en heel veel getraind voor de SPECIAL OLYMPICS, dit jaar op 8, 9 en 10 juni in de Achterhoek. 

 

We waren te gast bij paardensportcentrum Lichtenvoorde in het mooie maar onbekende 

Vragender. Een super manege, waar elke ruiter goed werd geholpen. We begonnen 

natuurlijk met het kennis maken van de manege en samen met alle ruiters, begeleiders en 

personeel van de manege eerst maar eens een rondje stal. Hierna mochten wij er het hele 

weekend niet meer komen. Bij elk paard of pony stond een vrijwilliger die er voor zorgde dat 

paard of pony klaar stond als er een ruiter op moest. Deze vrijwilliger was er enkel voor het 

paard of pony, dus kwam er nog een begeleider bij voor de ruiter als dit nodig was. 

 

 

 

 

Ik heb dat natuurlijk niet nodig en word erop geholpen. Lekker paard,  

haar naam is Christal. Een klein paardje in verhouding, maar dat past  

precies bij mij. Ik ben tenslotte ook niet zo groot. Alles goed maken,  

zoals teugels en beugels en dan lekker rond stappen. De klik is prima  

en na de lunch mag ik de divisioning doen. Gewoon het proefje rijden 

om vervolgens achter de schermen in een groep te worden ingedeeld  

voor zondag. Mijn punten zijn netjes, alleen beide grote voltes erg klein.  

Jammer, goed doel om weer te trainen thuis. Morgen er maar even goed  

op letten. Wel een beetje schandalig van mij, aangezien ik bij Frank op  

onze manege ook wedstrijden doe. 
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Rond de klok van vier terug naar het bungalowpark. Daar hebben we 2 huisjes en ik deel het 

huisje met Linda, Alvin, Debbie, Yvonne, Danny en Arno. Samen met Linda deel ik de 

slaapkamer. Heerlijk rustig dus, zeker in vergelijking met 2 jaar terug. Toen sliepen we in 

tenten. 

’s Avonds lekker buiten gezeten. Ik heb de feestavond aan mij voorbij laten gaan en lang met 

Alvin zitten kletsen, met name over vroeger. Voor de mensen die het niet weten, Alvin en ik 

hebben lang bij elkaar op school gezeten. We hebben dus veel herinneringen opgehaald en 

samen veel gelachen!! Ja, ik heb mij erg vermaakt die avond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag dan de wedstrijd, het is een lange dag!! Wel heerlijk gereden op Christal. Helaas rijd 

ik weer mijn grote voltes te klein, en dus gaan we hier thuis maar op trainen. Na lang 

wachten is dan aan het eind van de dag de uitslag. Jammer genoeg laatste geworden in mijn 

groep, maar proef wel beter gereden dan gisteren.  Over het algemeen toch heel normaal 

gereden, de cijfers die ik kreeg horen bij mij.  

Naar huis, samen met Doeke, Bas en Willem nog even gezellig ergens wat gegeten. Zo 

eindigt een weekend paardensport!

 

                  Lieve groet, Edmée 
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7. Kort Nieuws 

 
 

 
 
 

 Wij hebben weer een nieuwe ruiter mogen verwelkomen, Marijn. 
Marijn rijdt in het tweede uur op Ulana. Veel plezier bij onze vereniging!        welkom!                 
 
 

 Wij hebben nog een nieuwe ruiter, een oude nieuwe welteverstaan. Nick is na een 
paar jaar afwezigheid weer terug bij onze vereniging en dat vinden wij super 
gezellig! Voorlopig rijdt Nick in het derde uur. 

 
 En dan hebben wij nog Sanne Bakker. Sanne rijdt tegenwoordig met haar eigen 

paard, een leuke Tinker, in het 4e uur.  
Gezellig samen bij Robert in de les want Sanne en Robert zijn een setje! Hoe leuk is 
dat! 

 
 Het is weer herfst, de nachten worden kouder dus……de dekens mogen weer op de 

paarden na de les. Wil iedereen ook even goed opletten dat de beenbeschermers 
worden verwijderd en dat zadels en hoofdstellen op de juiste plaats worden 
opgehangen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ATTENTIE 

Iedereen die zich wil afmelden voor een les wordt verzocht dit alleen te doen bij Carla  

op haar mobiele telefoonnummer (ook niet per email!) 

 06-46 13 89 24 
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HOERA!  
Onze jarige Samenhangers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal nog van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

Debbie Fortuin 

13 juni 

Jessica Leyenaar 

23 juni 

Mike Pfister 

04 juli 

Fiona Loots 

06 juli 

Romy Pronk 

12 juli 

Nanda Loos 

12 juli 

Sjaak van de Swaluw 

14 juli 

Fred Hoekstra 

24 juli 

Jessica van der Sluis 

13 augustus 

Danny Goedhart 

15 augustus 

Sjaak van Diepen 

23 augustus 

Alvin Durand 

01 september 

Ben Sneek 

07 september 

Yvonne Rientsma-Goedhart 

11 september 

Nienke Valentijn 

16 september 

Ids Valk 

23 september 

Robert Beenen 

24 september 

Koos Wever 

29 september 

André Veeken 

06 oktober 

 

Activiteitenkalender;  

21 november   Sinterklaas 

05 december   Geen Les 

        

 
 

De volgende Samenspraak verschijnt in de zomer. 
 
 

 
www.vpgdesamenhang.nl 

 

 

 
 

http://www.vpgdesamenhang.nl/

